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 رؤيـة الجامعة
 
ً وإقليمياً في برامجها التعليمية ، وأنشطتها البحثية   أن تصل الجامعة إلى مكانة مرموقة محليا

 ضمن معايير االعتماد لضمان الجودة
 

 رسالة الجامعة
 
االرتقاء بمستوى التعليم الجامعي ، ورفد المجتمع المحلي واالقليمي بالكوادر المتخصصة  

والخبرات المؤهلة القادرة على التطوير واالبداع والقيادات المدربة الفاعلة، ومواكبة التطور 
 ً لى إ التكنولوجي بما يعزز إنجازات الجامعة العلمية والبحثية والمعرفية في خدمة المجتمع، سعيا

 ايجاد بيئة علمية خصبة وجاذبة.
 

 الجامعة غايات
 

توفير بيئة تعليمية متطورة ، واعتماد الخطط الدراسية المواكبة الحتياجات المجتمع والتقدم  .0
 العلمي

 بناء الخبرات القادرة والمؤهلة، وإعدادها في مجاالت التخصص المعتمدة  في الجامعة .3
التعلم والتفوق والبحث واالنتاج والعمل كفريق، والمساهمة تحفيز الطلبة وتشجيعهم على  .2

 في التفاعل مع المجتمع
تشجيع البحث العلمي ودعم الدراسات العلمية والعملية في المجاالت المختلفة، لتلبية  .2

 احتياجات المجتمع المحلي.
مام بمصادر تتعزيز التعليم والتعلم االلكتروني وتطوير األساليب والوسائل التعليمية وااله .5

 تكنولوجيا التعليم والتعلم.
 الربط بين الكادرين اإلداري واألكاديمي، بما يخدم العملية التعليمية والعلمية للجامعة .6
 التوجه نحو المجتمع اإلقليمي بثقافاته المتعددة .7

 
 قيــم الجامعـة

 
 االنتماء الوطني 
 االخالص والنزاهة 
 القابلية للتعلم المستمر 
 في التقييم العدالة 
 الريادة واالبتكار 
 العمل الجماعي 
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 مشروع إعادة هيكلة الخطط الدراسية في الجامعة

مشروع إعادة هيكلة الخطط الدراسية في الجامعة شمل التخصصات 
والبرامج األكاديمية في الجامعة، فالخطط الدراسية الجديدة في الجامعة 

، هي نتيجة هذا المشروع التطويري 0-3102/3102والتي تحمل الرقم 
 األكاديمية والتربوية، والذي استند إلى مجموعة معطيات حيوية:للبرامج 

 تنفيذ مجاالت الخطة االستراتيجية للجامعة وموضوعاتها 
 تطبيق معايير االعتماد الخاص للبرامج األكاديمية وشروطه 
 تحقيق معايير ضمان الجودة المحلية والعالمية ومواصفاتها 
  والتربوية ومنتجاتهامواكبة أحدث التطورات العلمية والتقنية 
 تلبية حاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية 
   تحليل نتائج  آداء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية 
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 أبنائي الطلبة 
 الزمالء األعزاء أعضاء الهيئة التدريسية،

 
بية باللغتين العر كاديمية المعتمدة في الجامعة،ط الدراسية للتخصصات والبرامج األنضع بين يديكم هذا الدليل الخاص بالخط

نتج عنها مشروع والتي سبقت هذا اإلصدار، ودراسة معمقة لكل عناصر الخطط الدراسية  ،مراجعة شاملة من خاللنجليزية، واإل
 تطويري، هدفه إعادة هيكلة الخطط الدراسية للتخصصات والبرامج األكاديمية لدرجتي البكالوريوس والماجستير.

 
لعام من ا الدراسة في الفصل األولينفذها الملتحقون ب، والتي 0-3102/3102التي تحمل رقم  الدراسيةالخطط تضمن هذا الدليل و

ة ذات اإلصدارات السابقة يستخدمون الخطط الدراسيفلتحقوا بالدراسة قبل هذا التاريخ، الطلبة الذين ا أما .3102/3102الجامعي 
 فرة في هذا الدليل.ا، وهي غير متو www.zuj.edu.jo  للجامعة وعلى الموقع اإللكترونياألكاديمية،  فرة في األقساماالمتو

 
ادة هيكلة الخطط الدراسية في الجامعة، مع إعادة تشكيل األقسام األكاديمية في الكليات، واستحداث ثالثة أقسام جديدة، ترافقت عملية إع

تقوم بتدريس المواد الدراسية الخاصة بمتطلبات الجامعة، ومتطلبات الكليات، وبعض المتطلبات المساندة للتخصصات، وهذه األقسام 
االقتصاد ة/ كلية قتصاديية/ كلية اآلداب، وقسم العلوم االة العلوم وتكنولوجيا المعلومات، وقسم العلوم اإلنسانهي: قسم العلوم األساسية/كلي

 والعلوم اإلدارية، وقد تضمن هذا الدليل المواد الدراسية التي تطرحها هذه األقسام الثالثة. 
 
ستحداث مواد ا على ضوءفرة في هذا الدليل، على تغيير في ترقيم المواد الدراسية، ومسمياتها، امل تطوير الخطط الدراسية المتوتيشو 

 وتم تحديث المحتوى ، التي سبقت هذا اإلصدار. كانت مطروحة سابقاً في الخطط الدراسيةأخرى دراسية جديدة، وإلغاء مواد دراسية 
 بالتفصيلي للمواد الدراسية، ومصادر تعلمها، وكتبها المعتمدة للتدريس، بما يتالئم مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ويواك

 التطورات العلمية والتقنية.
 

 في مشروع الذين ساهموا مساهمة جادة دريسهيئة التساء األقسام األكاديمية وأعضاء وال بد من التنويه إلى دور عمداء الكليات ورؤ
ً في هذا المجالوبذلوا جهداً  إعادة هيكلة الخطط الدراسية في الجامعة ، ودائرة القبول  مكتب االعتماد وضمان الجودةل كان، وطيبا

في انجاز هذه الخطوة التطويرية التي تنسجم مع التوجهات المستقبلية للجامعة، من خالل خطتها االستراتيجية دور بارز والتسجيل 
(3103-3106.) 
 

 سدد خطاكموفقكم هللا و
 

                                                                                                   
 رئيس الجامعة                                                                                                                                       

 
 أ.د رشدي علي حسن



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات

 
 19/6/2013(  بتاريخ 20( في جلسته رقم )1/20/2013ترميز التخصصات المعدل الذي أعتمد بقرار مجلس العمداء  رقم )

 
رقم 
 اسم البرنامج رقم البرنامج اسم القسم رقم القسم اسم الكلية الكلية

01 
العلوم 

وتكنولوجيا 
 المعلومات

 بكالوريوس رياضيات 0101 الرياضيات 0101

 بكالوريوس علم حاسوب 0102 علم الحاسوب 0102
 ماجستير علم حاسوب 01027

 بكالوريوس نظم المعلومات الحاسوبية 0103 المعلومات الحاسوبية نظم 0103
 بكالوريوس هندسة البرمجيات 0104 هندسة البرمجيات 0104
 بكالوريوس نظم الوسائط المتعددة 0105 نظم الوسائط المتعددة 0105
 بكالوريوس شبكات الحاسوب 0106 شبكات الحاسوب 0106
   قسم خدمي( العلوم األساسية ) 0120

 بكالوريوس صيدلة 0201 الصيدلة 0201 الصيدلة 02
 ماجستير علوم صيدالنية 02017

 بكالوريوس تمريض 0301 التمريض 0301 التمريض 03

 اآلداب 04

 بكالوريوس اللغة العربية وآدابها 0401 اللغة العربية وآدابها 0401
 بكالوريوس اللغة االنجليزية/ أدب 0402 /أداباللغة االنجليزية  0402
 بكالوريوس معلم صف 0403 معلم صف 0403
 بكالوريوس اللغة االنجليزية/ ترجمة 0404 اللغة االنجليزية/ترجمة 0404
 بكالوريوس التصميم الجرافيكي 0405 التصميم الجرافيكي 0405
 بكالوريوس اللغة الفرنسية واالنجليزية وآدابهما 0406 اللغة الفرنسية واللغة االنجليزية وآدابهما 0406
 بكالوريوس االتصال والعالقات الدولية 0407 االتصال والعالقات الدولية 0407
   العلوم االنسانية )قسم خدمي( 0420

05 
االقتصاد 
والعلوم 
 اإلدارية

 بكالوريوس إدارة أعمال 0501 إدارة األعمال 0501
 إدارة أعمالماجستير  05017

 بكالوريوس المحاسبة ) مسار باللغة العربية( 0502 المحاسبة 0502
 بكالوريوس المحاسبة ) مسار باللغة االنجليزية(

 ماجستير المحاسبة 05027
 العلوم المالية والمصرفية 0503 العلوم المالية والمصرفية 0503

 بكالوريوس التسويق  0504 التسويق 0504
 ماجستير تسويق 05047

 بكالوريوس اإلدارة السياحية 0505 اإلدارة السياحية 0505
 بكالوريوس  نظم المعلومات اإلدارية 0506 نظم المعلومات اإلدارية 0506
 بكالوريوس التخطيط وإدارة المشاريع 0507 التخطيط وإدارة المشاريع 0507
   العلوم االقتصادية ) قسم خدمي( 0520

 بكالوريوس الحقوق 0601 الحقوق 0601 الحقوق 06

 الهندسة 09
 بكالوريوس هندسة الحاسوب واالتصاالت 0901 هندسة الحاسوب واالتصاالت 0901
 بكالوريوس الهندسة المدنية والبنية التحتية 0902 الهندسة المدنية والبنية التحتية 0902
 هندسة العمارةبكالوريوس  0903 هندسة العمارة 0903
 بكالوريوس هندسة الميكانيك/ أنظمة التكييف والتبريد 0904 أنظمة التكييف والتبريد هندسة الميكانيك/ 0904
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اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس
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متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
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متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
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متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 جامعة الزيتونة األردنية
 عراقة وجودة

 

Al-Zaytoonah University of Jordan  
 Tradition and Quality  

 
 األكاديمية في درجة البكالوريوسالخطط الدراسية للبرامج 

 
 متطلبات الجامعة

  
خاصة   معلومات

 ساعة اسم المادة رقم المادة بالطالب
 معتمدة

 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 )الفصل/السنة( مسجل منجز

 ساعة معتمدة ( 37متطلبات الجامعة )  -أوال

 ( ساعة معتمدة03أ:  المجال األول: متطلبات الجامعة اإلجبارية )

  1231000 ( 0اللغة العربية) 0/0  اللغة العربية االستدراكية    1 2 2 

  1231030 ( 0اللغة االنجليزية) 3/0 اللغة االنجليزية االستدراكية  1 2 2 

  1231010 3/0  1 2 2 العلوم العسكرية 

  1231050 0/0  1 2 2 التربية الوطنية 

 ) حد ادنى مادة واحدة من كل مجال  وبحد اعلى مادتين من كل مجال( ( ساعات معتمدة 05ب: متطلبات الجامعة االختيارية )

 المجال الثاني: العلوم االنسانية

  1231020 1 2 2 تاريخ األردن الحديث   

  1231003  1 2 2 االسالميةالثقافة   

  1231023 1 2 2 الحضارة االنسانية   

  1231023 3 3 2 التربية الرياضية   

 المجال الثالث: العلوم االجتماعية و االقتصادية

  1231053 1 2 2 مدخل إلى علم االجتماع   

  1610010 1 2 2 الثقافة القانونية   

  1231020 1 2 2 مباديء في التربية   

  1531010 1 2 2 مباديء في االقتصاد   

 المجال الرابع: العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة

  1031000 (1031110مهارات الحاسوب االستدراكية ) 1 2 2 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع  

  1310010 1 2 2 النباتات الطبية   

  1210010 1 2 2 االسعافات األولية   

  1912011 1 2 2 مباديء  في علوم الطاقة   
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اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 جامعة الزيتونة األردنية
 عراقة وجودة

 

Al-Zaytoonah University of Jordan  
 Tradition and Quality  

Course plans in Bachelor degree 
 

University Requirements 

 
Std. info Course 

No. Course Name Credit 
Hours 

Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advis. 
Plan 

Passed Reg.ed S/Y 

First: University Requirements (27 ) Credit Hours 

A) Mandatory Requirements (12 ) Credit Hours 

  1231010 Arabic Language (1) 3 3 0 Remedial Arabic 0/0  

  1231021 English Language (1) 3 3 0 Remedial English 3/0  

  1231310 Military Sciences 3 3 0 None 3/0  

  1231151 National Education 3 3 0 None 0/0  

B) Electives (15 ) Credit Hours (A minimum of one course in each field and a maximum of two courses in each field) 

Second Field: Humanities 

  1231041 Modern History of Jordan 3 3 0 None 0/0  

  0420142 Islamic Culture 3 3 0 None 3/0  

  0231003 Human Civilization 3 3 0 None 1/2 

  1231023 Physical Education 3 2 1 None 3/3  

Third Field: Social and Economic Sciences 
  1231252 Introduction to Sociology 3 3 0 None 0/0  

  1610010 Legal Culture 3 3 0 None 3/0  

  1231020 Principles of Education 3 3 0 None 1/2 

  1531310 Principles of Economics 3 3 0 None 3/3  

Fourth Field: Science, Technology, Agriculture and Health 

  1031300 Information Technology and Social 3 3 0 Remedial computer Skills (1031110)  0/2 

  1310010 Medical Plants 3 3 0 None 3/0  

  1210010 First Aid 3 3 0 None 3/0  

  1912011 Principles of Energy Sciences 3 3 0 None 3/3  

 
 
 
 
 
 
 
 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 " حيث تصبح الرؤية واقعاً"

 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع

 

 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

 
 متطلبات الكلية

 

 " عراقة وجودة"       
 

 

 

 

خاصة   معلومات
 ساعة اسم المادة المادةرقم  بالطالب

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 فصل /سنة مسجل منجز

 ( ساعة معتمدة:30ثانياً: متطلبات الكلية )

  0120121 ( 0تفاضل وتكامل) الرياضيات االستدراكية  0 3 3*
(1031113) 0/0 

  0120225 2/2 …………… 0 3 3 احصاء واحتماالت 

  0120113 1/0 مهارات حاسوب استدراكية 0 3 3 مقدمة في علم الحاسوب 
  0120114 2/0 مقدمة في علم الحاسوب 0 3 3 تراكيب محددة 
  0120115 3/0 مقدمة في علم الحاسوب 3 3 3 أساسيات البرمجة 
  0120216 3/2 (0اللغة االنجليزية ) 0 3 3 الكتابة التقنية 
  0120117 1/2 مقدمة في علم الحاسوب 0 3 3 مقدمة في تكنولوجيا المعلومات 

 

 خطة الدراسية للطالب* مادة الرياضيات االستدراكية، مادة عامة اجبارية للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة/ فرع التعليم الصحي، وال تحسب ضمن ساعات ال

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

Faculty of Science and Information Technology 
 
 

Faculty Requirements 
 

 

When Vision Becomes Reality”  Tradition and Quality  

 

 

 

Std. Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advis.Plan 

Passed Reged S/Y 

Second: Faculty Requirements (21 ) Credit Hours 

  0120121 Calculus (1) 3 3 0 * 0120002 1\0 

  0120225 Statistics and Probability 3 3 0 …………. 2\0 

  0120113 Introduction to Computer Science 3 3 0 0120001 3\0 

  0120114 Discrete Structures 3 3 0 0120113 3\2 

  0120115 Programming Basics 3 3 0 0120113 3\2 

  0120216 Technical Writing 3 3 0 1231021 0\0 

  0120117 Introduction to Information Technology 3 3 0 0120113 0\3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع

Al-Zaytoonah University of Jordan 
 

 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات
Faculty of Science and Information Technology 

 

 " حيث تصبح الرؤية واقعاً"
"When Vision Becomes Reality” 4102/0-4102رقم  لخطة الدراسية لتخصص الرياضيات )برنامج البكالوريوس(ا 

 معتمدة  ( ساعة022دد ساعات الخطة )ع

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 الطالب معلومات
 ساعة اسم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

 رشاديةخطة ا

 سنةفصل/ مسجل منجز

 ( ساعة معتمدة   82ثالثاً: متطلبات التخصص )

 (  ساعة معتمدة65أ: متطلبات التخصص االجبارية )
  0101161 ( 3تفاضل وتكامل) 1/2 (0تفاضل وتكامل ) 0 3 3 
  0101211 2/1 .................... 0 3 3 نظرية المجموعات 
  0101262 ( 2تفاضل وتكامل) 0/2 (3تفاضل وتكامل ) 0 3 3 
  0101251 ( 0تحليل حقيقي ) 2/2 ( + نظرية المجموعات3تفاضل وتكامل ) 0 3 3 
  0101212 2/2 نظرية المجموعات 0 3 3 نظرية العدد 
  0101273 ( 0معادالت تفاضلية عادية) 2/2 (3تفاضل وتكامل ) 0 3 3 
  0101321 ( 0جبر خطي  ) 3/1 (0وتكامل )تفاضل  0 3 3 
  0101371 ( 0تحليل عددي ) 3/1 (0تفاضل وتكامل ) 0 3 3 
  0101331 3/1 .................... 0 3 3 الهندسة االقليدية 
  0101352 ( 0تحليل عقدي) 3/1 (2تفاضل وتكامل ) + (0تحليل حقيقي ) 0 3 3 
  0101322 ( 3جبر خطي) 3/2 (0جبر خطي ) 0 3 3 
  0101363 3/2 (2تفاضل وتكامل ) 0 3 3 التفاضل والتكامل المتقدم 
  0101374 3/2 (0معادالت تفاضلية عادية ) 0 3 3 معادالت تفاضلية جزئية 
  0101341 3/2 ( + إحصاء واحتماالت2تفاضل وتكامل ) 0 2 2 نظرية االحتماالت 
  0101453  4/1 (0تحليل حقيقي ) 0 3 3 3تحليل حقيقي 
  0101442 4/1 نظرية االحتماالت 0 3 3 إحصاء رياضي 
  0101423 ( 0جبر مجرد) 4/1 نظرية العدد 0 3 3 
  0101478 1/2 موافقة القسم 0 2 2 أساليب تدريس الرياضيات 
  0101432 4/2 (0تحليل حقيقي ) 0 3 3 توبولوجي 
  1010280 4/2 -  0 3 3  ندوة بحث في الرياضيات 
  0101424 ( 3جبر مجرد) 4/2 (0جبر مجرد ) 0 3 3 
  0101475 4/2 معادالت تفاضلية جزئية 0 3 3 رياضيات تطبيقية 

 ( ساعة معتمدة11ب: متطلبات التخصص المساندة )
  1013280 4/1 (0جبر خطي ) 0 3 3 بحوث العمليات 
  1031020 ( 0فيزياء عامة) 2/2 .................... 0 3 3 
  1031322 ( 3فيزياء عامة) 3/2 (0فيزياء عامة ) 0 3 3 
  1031023 ( 0فيزياء عامة عملي) 3/1 (0متزامن/ فيزياء عامة ) 3 1 1 
  1031322 ( 3فيزياء عامة عملي) 3/2 (3متزامن / فيزياء عامة ) 3 1 1 

 معتمدة ( ساعات6ج: متطلبات التخصص االختيارية )

  0101476 4/1 نظريـة المجموعات 0 2 2 رياضيات توافقية 

  0101472 ( 3تحليل عددي) 4/1 (0تحليل عددي ) 0 2 2 

  0101455 4/2 (0معادالت تفاضلية عادية ) 0 2 2 دوال خاصة 

  0101477 4/2 القسم موافقة 0 2 2 مواضيع مختارة في الرياضيات 

 ا(   بإمكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازه )  ( ساعات معتمدة2) رابعاً: متطلب حر

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة
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متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
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متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع

Al-Zaytoonah University of Jordan 
 

 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات
Faculty of Science and Information Technology 

 

 ً   " حيث تصبح الرؤية واقعا
" When Vision Becomes Reality “ Study Plan for Mathematics Department(Bachelor) No. 4102-4102/0  

The number of course plan hours are ( 133) Credit Hours 

 " " عراقة وجودة
“Tradition and Quality” 

 

Std. Info 
Course No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Pract
ical 

Hour
s 

Prerequisite 
Advis. Plan 

Pass Reg.ed S/Y 

Third: Major Requirements ( 82 ) Credit Hours 

A) Mandatory Major Requirements ( 65 ) Credit Hours                                                            

  0101161 Calculus 2 3 3 0 0120121 1/2 

  0101211 Set Theory 3 3 0 None 2/1 
  0101262 Calculus 3 3 3 0 0101161 0/2 

  0101251 Real Analysis 1 3 3 0 0101161 / 0101211 2/2 

  0101212 Number Theory 3 3 0 0101211 2/2 

  0101273 Ordinary Differential  
Equations 1 3 3 0 0101161 2/2 

  0101321 Linear Algebra 1 3 3 0 0120121 3/1 

  0101371 Numerical Analysis 0 3 3 0 0120121 3/1 

  0101331 Euclidean Geometry 3 3 0 None 3/1 

  0101352 Complex Analysis 0 3 3 0 0101251 3/1 

  0101322 Linear Algebra 2 3 3 0 0101321 3/2 

  0101363 Advanced Calculus 3 3 0 0101262 3/2 

  0101374 Partial Differential Equations 3 3 0 0101273 3/2 
  0101341 Probability Theory 3 3 0 0101262/ 0120225 3/2 

  0101453 Real Analysis 2 3 3 0 0101251 4/1 

  0101442 Mathematical Statistics 3 3 0 0101341 4/1 

  0101423 Abstract Algebra 1 3 3 0 0101212 4/1 

  0101478 Methods of teaching mathematics 3 3 0 Dep. App. 1/2 

  0101432 Topology 3 3 0 0101251 4/2 

  0101481 Research Seminar in 
Mathematics 2 2 0 None 4/2 

  0101424 Abstract Algebra 2 3 3 0 0101423 4/2 
  0101475 Applied Mathematics 3 3 0 0101374 4/2 

B) Mandatory Major Supporting Requirements (11 ) Credit Hours 

  1013280 Operational Research 3 3 0 0101321 4/1 
  1031020 General Physics 1 3 3 0 None 2/2 
  1031322 General Physics 2 3 3 0 1031020 3/2 
  1031023 General Physics Lab 1 1 0 3 1031020 Coreq. 3/1 
  1031322 General Physics Lab 2 1 0 3 1031322 Coreq. 3/2 

C) Major Electives ( 6 ) Credit Hours 

  0101476 Combinatorial Mathematics 3 3 0 0101211 4/1 
  0101472 Numerical Analysis 2 3 3 0 0101371 4/1 
  0101455 Special Functions 3 3 0 0101273 4/2 
  0101477 Selected Topics in mathematics 3 3 0 Dep. App 4/2 

Fourth: Free (3) Credit Hours (Student may choose any course from any plan at the university unless the student had passed it  .(  

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة
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متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
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 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

Faculty of Science and Information Technology 
 

 " حيث تصبح الرؤية واقعاً"
"When Vision Becomes Reality” 4102/0-4102الحاسوب )برنامج البكالوريوس( رقم  الخطة الدراسية لتخصص علم 

 معتمدة  ( ساعة022عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
 Tradition and Quality”" 

 

 الطالب  معلومات 
 ساعة اسم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 الفصل/السنة مسجل منجز

 ( ساعة معتمدة  82ثالثاً: متطلبات التخصص )

 ( ساعة معتمدة                                                                                                        60أ: متطلبات التخصص اإلجبارية )

  0102211 1/2 تراكيب محددة 0 3 3 نظرية الحسابات 

  0102221  1/2 أساسيات البرمجة 2 2 3 الكينوينة البرمجة 

  0102231  3/3 تراكيب محددة 0 3 3 التصميم المنطقي 

  0102212 3/3 الكينوينةالبرمجة  0 3 3 تراكيب البيانات 

  0102222 3/3 الكينوينةالبرمجة  2 2 3 البرمجة المرئية 

  1013223 0/2 التصميم المنطقي 0 3 2 تصميم وتنظيم الحاسوب 

  0102323 3/1 الكينوينةالبرمجة  2 2 3 تكنولوجيا االنترنت 

  0102313  0/2 تراكيب البيانات 0 3 3 الخوارزميات 

  0102341 ( 0شبكات الحاسوب ) مقدمة في تكنولوجيا  0 3 3
 المعلومات

3/1 

  0102351 ( 0قواعد البيانات) 1/2 تراكيب البيانات 2 2 3 

  0102333 3/2 تصميم وتنظيم الحاسوب 0 3 3 تنظيم ومعمارية الحاسوب 

  0102324 3/2 تكنولوجيا االنترنت 3 3 3 برمجة تطبيقات االنترنت 

  0102342 2/2 (0شبكات الحاسوب ) 0 3 3 تراسل البيانات وامنها 

  0102352 3/2 (0البيانات )قواعد  0 3 3 تحليل وتصميم النظم الحاسوبية 

  0102234 0/2 تصميم وتنظيم الحاسوب 0 3 3 نظم التشغيل  

  1013235 4/1 برمجة تطبيقات االنترنت 3 0 0 مختبر البرمجة 

  0102443  4/1 تراسل البيانات وامنها 2 2 3 برمجة الشبكات 

  1013270  1/4 موافقة القسم - - 3 تدريب ميداني 

  0102481 3/2 (0تحليل عددي ) 0 3 3 بحوث العمليات 

  1013273  3/2 موافقة القسم - - 3 مشروع تخرج 

  0102482 4/2 الخوارزميات 0 3 3 الذكاء االصطناعي 

  (  ساعة معتمدة03ب: متطلبات التخصص المساندة )

  0101271 ( 0تحليل عددي) 0/2 (0تفاضل وتكامل ) 0 3 3 

  1012320 3/3 مقدمة في علم الحاسوب 0 3 3 مقدمة في هندسة البرمجيات 

  1012223 3/2 الكينوينةالبرمجة  0 3 3 امن وحماية المعلومات 

  0106345 4/1 تراسل البيانات وامنها 2 2 2 شبكات الحاسوب الالسلكية 

 ( ساعات معتمدة9ج: متطلبات التخصص االختيارية )

  1013283  2/2 موافقة القسم 2 2 3 الجرافيكيالتصميم 

  0102326 2/2 المرئيةالبرمجة  3 3 3 برمجة األجهزة المحمولة 

  0102427 4/1 (0قواعد البيانات ) 3 3 2 نظم قواعد البيانات برمجة 

  0102453 تحليل وتصميم النظم  1 2 2 تطوير أنظمة المعلومات
 الحاسوبية

4/1 

  0102454  4/2 (0قواعد البيانات  ) 0 3 3 (3البيانات )قواعد 

  0102484 2/2 موافقة القسم 0 3 3 موضوعات مختارة في علم الحاسوب 

    ( ساعات معتمدة  )بامكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازها( 2رابعاً: متطلب حر ) 
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املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

Faculty of Science and Information Technology 
 

 

  ً    حيث تصبح الرؤية واقعا
" When Vision Becomes Reality “ 

Study Plan for Computer Science Department (Bachelor) No. 4102-4102/0  
The number of course plan hours are ( 133) Credit Hours 

 " 
 " عراقة وجودة

 “Tradition and Quality” 

 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Adv 
Plan 

Pass Reg.ed S/Y 

Third: Major Requirements ( 82 ) Credit Hours 

A) Mandatory Major Requirements (61 ) Credit Hours                                                            

  0102211 computation Theory  3 3 0 0120114 0/3 

  0102221 Object-Oriented Programming   3 2 2 0120115 0/3 

  0102231 Logic Design  3 3 0 0120114 3/3 

  0102212 Data Structures 3 3 0 0102221 3/3 

  0102222 Visual Programming 3 2 2 0102221 3/3 

  1013223 Computer Design and Organization  2 3 0 0120114 0/2 

  0102323 Internet Technology 3 2 2 0120115 3/1 

  0102313 Algorithms   3 3 0 0102212 0/2 

  0102341  (0 )Computer Networks 3 3 0 0120117 3/1 

  0102351  (0)Database  3 2 2 0102212 1/2 

  0102333 Computer Architecture and Organization  3 3 0 1013223 3/2 

  0102324 Internet Applications Programming 3 3 3 0102323 3/2 

  0102342 Data Communication and Security 3 3 0 0102341 2/2 

  0102352 Computer Systems Analysis and Design 3 3 0 0102351 3/2 

  0102234 Operating Systems 3 3 0 1013223 0/2  

  1013235 Programming Lab 0 0 3 0120117 4/1 

  0102443 Network Programming  3 2 2 0102342 4/1 

  1013270 Training 3 - - Department Admission 0/2 

  0102481 Operational Research  3 3 0 1010270 3/2 

  1013273 Graduation Project   3 - - Department Admission 3/2 

  0102482 Artificial intelligence    3 3 0 0102313 4/2 

B) Mandatory Major Supporting Requirements ( 12) Credit Hours                              

  0101271 Numerical Analysis (1) 3 3 0 0120121 0/2 

  1012320 Introduction to Software Engineering 3 3 0 0120113 3/3 

  1012223 Information Security   3 3 0 0102221 3/2 

  0106345 Wireless Networks  3 3 0 0102342 4/1 

C) Major Electives ( 9) Credit Hours                                                                                        

  1013283 Graphic Design  3 2 2 Department Admission 2/2 

  0102326 Mobile Applications Programming 3 3 3 0102222 2/2 

  0102427 Database Systems Programming 3 3 3 0102212 4/1 

  0102453 Information System Development  3 2 1 0102352 4/1 
  0102454  (3)  Database  3 3 0 0102351 4/2 
  0102484 Special Topics In C.S 3 3 0 Department Admission 2/2 

Fourth: Free (3) Credit Hours (Student may choose any course from any study plan at the university unless the student had passed it) 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة لـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

Faculty of Science and Information Technology 
 

 " حيث تصبح الرؤية واقعاً"
"When Vision Becomes Reality” 4102/0-4102رقم  الدراسية لتخصص نظم المعلومات الحاسوبية )برنامج البكالوريوس( الخطة 

 معتمدة  ( ساعة022عدد ساعات الخطة )
 " عراقة وجودة"

Tradition and Quality”" 

 

 الطالبمعلومات 
 ساعة اسم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 )الفصل/السنة( مسجل منجز

 ( ساعة معتمدة:83ثالثاً: متطلبات التخصص )

 (  ساعة معتمدة60أ: متطلبات التخصص االجبارية )
  1012320 1/2 مقدمة في تكنولوجيا المعلومات 1 2 2 استراتيجيات نظم المعلومات 
  1012330 1/2 أساسيات البرمجة 3 3 2 البرمجة الكينونية 
  1012300 3/3 تراكيب محددة 1 2 2 التصميم المنطقي 
  1012303 3/3 البرمجة  الكينونيه 1 2 2 تراكيب البيانات 
  1012333 3/3 البرمجة   الكينونيه 3 3 2 تصميم صفحات االنترنت 
  1012320 ( 0شبكات الحاسوب) 3/3 مقدمة في تكنولوجيا المعلومات 1 2 2 
  1012232 0/2 البرمجة  الكينونيه 3 3 2 البرمجة   المرئية 
  1012232 0/2 تصميم صفحات االنترنت 3 3 2 برمجة تطبيقات اإلنترنت 
  1012223 (0شبكات الحاسوب ) 1 2 2 (3) شبكات الحاسوب  0/2 
  1012222  0/2 تراكيب البيانات 3 3 2 (0)قواعد البيانات 
  1012223  3/2 البرمجة   الكينونيه 1 2 2 المعلوماتأمن وحماية 
  1012222  (0قواعد البيانات ) 1 2 2 (3)قواعد البيانات  3/2 
  1012250 (0قواعد البيانات  ) 1 2 2 تحليل وتصميم االنظمة  3/2 
  1012253  1/4 تحليل وتصميم االنظمة 3 3 2 االنظمة الشيئية تحليل وتصميم 
  1012226 (3قواعد البيانات ) 1 2 2 تنقيب البيانات واسترجاع المعلومات  1/4 
  1012227 (0) قواعد البيانات  2 2 3 برمجة قواعد البيانات  0/2 
  1012252 1/4 أمن وحماية المعلومات 3 1 0 ادارة التحكم بالوصول للمعلومات 
  1012270 1/4 موافقة القسم 1 1 2 تدريب ميداني 
  1012225 3/2 برمجة تطبيقات اإلنترنت 1 2 2 االعمال االلكترونية 
  1012228 3/2 الخوارزميات 1 3 3 نمذجة ومحاكاة انظمة المعلومات 
  1012273 3/2 موافقة القسم 1 1 2 مشروع تخرج 

 ( ساعة معتمدة03ب: متطلبات التخصص المساندة )
  1015320 0/2 مقدمة في علم الحاسوب 1 2 2 مقدمة في الوسائط المتعددة 
  1012320 0/2 مقدمة في علم الحاسوب 1 2 2 مقدمة في هندسة البرمجيات 
  2101320  3/2 تراكيب البيانات 1 2 2 الخوارزميات 
  0106345 (3شبكات الحاسوب ) 3 3 2 شبكات الحاسوب الالسلكية  3/3 

 معتمدة ( ساعات9ج: متطلبات التخصص االختيارية )
  1012283 3/2 مقدمة في علم الحاسوب 1 2 2 برمجيات جاهزة 
  1012380 موضوعات مختارة في CIS 2 2 1 3/2 موافقة القسم 
  1012235 1/4 البرمجة   المرئية 2 2 3 برمجة تطبيقات االجهزة المحمولة 
  1012452 1/4 تحليل وتصميم األنظمة 2 2 2 ادارة المشاريع 
  1012229 (3قواعد البيانات ) 1 2 2 قواعد البيانات الموزعة  3/2 
  1012402 3/2 الخوارزميات 1 2 2 الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة 

   ( ساعات معتمدة )بإمكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازها(  2رابعاً: متطلب حر )

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

Faculty of Science and Information Technology  

 ً  حيث تصبح الرؤية واقعا
" When Vision Becomes Reality “ 

Study Plan for Computer Information Systems Department (Bachelor)No. 
4102-4102/0  

The number of course plan hours are ( 133) Credit Hours 

 " " عراقة وجودة
“Tradition and Quality” 

 

Std.info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advis.Plan 

Pass Reg. S/Y 

Third: Major Requirements ( 82 ) Credit Hours 

A) Mandatory Major Requirements (61 ) Credit Hours                                                            

  0103231 Information System Strategies 3 3  0120117 2/1 

  0103221 Object Oriented Prog. Lang. 3 2 2 0120115 2/1 

  0103211 Logic Design 3 3  0120114 2/2 

  0103212 Data structure 3 3  0103221 2/2 

  0103222 Web Design 3 2 2 0103221 2/2 

  0103241 Computer Network ( 1) 3 3  0120117 2/2 

  0103323 Visualized Prog. Lang. 3 2 2 0103221 1/3 

  0103324 Internet Application Prog 3 2 2 0103222 1/3 

  0103342 Computer Network ( 2) 3 3  0103241 1/3 

  0103333 Database (1) 3 2 2 0103212 1/3 

  0103332 Information Security 3 3  0103221 2/3 

  0103334 Database (2) 3 3  0103333 2/3 

  0103351 System Analysis And Design 3 3  0103333 2/3 

  0103452 
Analysis and design of Object-Oriented 
Systems 3 2 2 0103351 4/1 

  0103436 Data Mining  3 3  0103334 4/1 

  0103437 Database Prog. Lang. 3 2 2 0103333 1/4 

  0103453 System Access Control  1  2 0103332 4/1 

  0103471 Field Training 3   Dept. Agree 4/1 

  0103435 E-Business 3 3  0103324 2/4 

  0103438 Modeling and Simulation 3 3  0102311 2/4 

  0103472 Graduation Project 3   Dept. Agree 2/4 

B) Mandatory Major Supporting Requirements ( 12) Credit Hours 

  0105231 Intro. To Multimedia 3 3  0120113 1/3 

  0104241 Intro. To Software Engineering 3 3  0120113 1/3 

  0102313 Algorithms 3 3  0103212 2/3 

  0106345 Wireless Network 3 2 2 0103342 2/3 

C) Major Electives ( ) Credit Hours 

  0103382 Software Packages 3 3  0120113 2/3 

  0103381 Selected Topics in CIS 3 3  Dept. Agree 2/3 

  0103425 Mobile App. Prog. Lang. 3 2 2 0103323 1/4 

  0103454 Project Management 3 2 2 0103351 1/4 

  0103439 Distributed Database 3 3  0103334 2/4 

  0103413 
Artificial intelligence and expert 
systems 3 3  0102311 2/4 

Fourth: Free (3) Credit Hours (Student may choose any course from any study plan at the university unless the student had passed it( 
 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

Faculty of Science and Information Technology  

 " حيث تصبح الرؤية واقعاً"
"When Vision Becomes Reality” )4102/0-4102رقم   الخطة الدراسية لتخصص هندسة البرمجيات )برنامج البكالوريوس 

 معتمدة  ( ساعة022عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 الطالبمعلومات 
 ساعة اسم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

 الخطة االرشادية

 )الفصل/السنة( مسجل منجز

 ( ساعة معتمدة  83ثالثاً: متطلبات التخصص )

 (  ساعة معتمدة61أ: متطلبات التخصص االجبارية )

  1012331 3\0 أساسيات البرمجة 3 3 2 البرمجة الكينونية 

  1012321 1\2 أساسيات البرمجة 0 2 2 مقدمة في هندسة البرمجيات 

  1012332 2\2 البرمجة الكينونية 3 3 2  البرمجة المرئية 

  1012322 3\3 مقدمة في هندسة البرمجيات 0 2 2 احتياجات البرمجيات 

  1012333 2\2 البرمجة الكينونية 3 3 2 األنترنت و الويب 

  1012200  2\2 البرمجة الكينونية 1 2 2   بياناتالتراكيب 

  1012220  2\0 التصميم المنطقي 0 2 2 تنظيم ومعمارية الحاسوب 

  1012251 ( 0قواعد البيانات  ) 2\0 بياناتالتراكيب  3 3 2 

  1012223 3\0 احتياجات البرمجيات 0 2 2 تصميم البرمجيات 

  1012281 2\3 البرمجة المرئية 0 3 2 تفاعل االنسان مع الحاسوب 

  1012234  3\3 األنترنت و الويب 3 3 2 تطبيقات االنترنتبرمجة 

  1012202  2\3 تراكيب بيانات 0 3 3 الخوارزميات 

  1012252 ( 3قواعد البيانات) (0قواعد البيانات ) 2 2 2  3\2 

  1012252 2\3 تصميم البرمجيات 2 2 3 تحليل و تصميم نظم كائنية التوجه 

  1012224  2\0 تحليل و تصميم نظم كائنية التوجه 2 2 2 البرمجياتتدقيق و صحة 

  1012225 1\4 تحليل و تصميم نظم كائنية التوجه 3 3 2 تطوير البرمجيات وتوثيقها 

  1012271 2\0 موافقة القسم - - 2  تدريب ميداني 

  1012226 2\1 تحليل و تصميم نظم كائنية التوجه 2 2 2 ادارة مشاريع البرمجيات 

  1012227 4\3 تطوير البرمجيات وتوثيقها 0 1 0 ادوات مساندة لهندسة البرمجيات 

  1012228 2\3 تطوير البرمجيات وتوثيقها 2 2 3 إعادة هندسة وصيانة البرمجيات 

  1012272  2\3 موافقة القسم - - 2 مشروع تخرج 

 ( ساعة معتمدة12ب: متطلبات التخصص المساندة )

  1012300 2\3 تراكيب محددة 0 2 2  التصميم المنطقي 

  0101271 ( 0تحليل عددي) (0تفاضل وتكامل ) 0 3 3  3\1 

  1016320 ( 0شبكات الحاسوب) 1\3 مقدمة في تكنولوجيا المعلومات 0 3 2 

  1013222 2\3 (0شبكات الحاسوب ) 0 3 3 نظم التشغيل 

 ( ساعات معتمدة9) ج: متطلبات التخصص االختيارية

  0012282 2\0 تصميم البرمجيات 0 3 2 تحليل ونمذجة البرمجيات 

  0104483 1\4 تحليل و تصميم نظم كائنية التوجه 2 2 2 النظم الموزعة و تطويرها 

  1012284  موضوعات مختارة فيS.E 2 3 3 1\4 موافقة القسم 

  1012285 1\4 تحليل و تصميم نظم كائنية التوجه 3 3 2 وتطويرها االلكترونية نظم االعمال 

  0104486 2\4 تدقيق و صحة البرمجيات 1 2 2 ادارة جودة البرمجيات 

  1012287 2\4 تطوير البرمجيات وتوثيقها 3 3 2 االنظمة الضمنية و تطويرها 

 ( ساعات معتمدة  )بإمكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازها( 2رابعاً: متطلب حر )  

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع

Al-Zaytoonah University of Jordan 
 

 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات
Faculty of Science and Information Technology 

 

 ً  حيث تصبح الرؤية واقعا
" When Vision Becomes Reality “ 

Study Plan for Software Engineering  Department (Bachelor) No. 4102-4102/0  
The number of course plan hours are ( 133) Credit Hours 

 " " عراقة وجودة
“Tradition and Quality” 

 

Std.info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advis.Plan 

Passed Reg.ed S/Y 

Third: Major Requirements (  82 ) Credit Hours 

A) Mandatory Major Requirements ( 61  ) Credit Hours                                                            

  1012331 Object-Oriented Programming 2 3 3 0120115 0\3 

  1012321 Introduction to Software Engineering 2 2 0 0120115 2\1 

  1012322 Visual Programming 2 2 2 1012331 2\2 

  1012342 Software Requirements 2 3 0 1012321 2\2 

  1012323 Internet & Web 2 2 2 1012331 3\3 

  1012311 Data Structures 2 3 0 1012331 2\2 

  1012200 Computer Organization & Architecture 2 2 1 1012300 3\1 

  1012251 Database (1) 2 2 2 1012311 0\2 

  1012343 Software Design 2 3 0 1012342 0\2 

  1012381 Human Computer Interaction 2 2 0 1012322 2\3 

  1012234 Internet Programming 2 3 3 1012323 3\3 

  1012202 Algorithms 3 3 0 1012311 3\2 

  1012252 Database (2) 2 2 2 1012251 3\2 

  1012252 Object-oriented Analysis & Design 3 3 0 1012343 3\2 

  1012224 Software Validation & Verification 2 2 2 1012252 0\2 

  1012225 Software Development  2 3 3 1012252 4\1 

  1012271 Field Training  2 - - Dept. Approval 4\1 

  1012246 Software Project management 2 2 2 1012252 0\2 

  1012227 Case Tools 0 1 0 1012225 3\4 

  1012228 Software Maintenance  & Reverse 
Engineering  3 2 2 1012225 3\2 

  1012272 Graduation Project 2 - - Dept. Approval 3\2 

B) Mandatory Major Supporting Requirements ( 12  ) Credit Hours                              

  1012300 Logic Design 2 2 0 0120114 2\2 

  0101371 Numerical Analysis (1) 3 3 0 0120121 3\1 

  1016241 Computer Networks (1) 3 3 0 0120117 3\1 

  1013222 Operating Systems 2 3 0 1013222 3\2 

C) Major Electives ( 9 ) Credit Hours                                                                                        

  0012282 Software Analysis & Modeling 2 3 0 1012343 1\4 

  0104483 Distributed Systems  Development 2 2 2 1012252 4\1 

  1012284 Select Topics in S.E 2 3 3 Dept. Approval 4\1 

  1012285 E-Business Systems Development 2 3 3 1012252 4\1 

  0104486 Software Quality Management 2 2 1 1012224 4\2 

  1012287 Embedded Systems Development  2 3 3 1012225 4\2 

Fourth: Free elective (3) Credit Hours (Student may choose any course from any course plan at the university unless the student had passed it) 
 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

Faculty of Science and Information Technology 
 

 " حيث تصبح الرؤية واقعاً"
"When Vision Becomes Reality”  4102)برنامج البكالوريوس(رقم   نظم الوسائط المتعددةلخطة الدراسية لتخصص-

 معتمدة  ( ساعة022عدد ساعات الخطة )4102/0
 " عراقة وجودة"

Tradition and Quality”" 
 

 الطالبمعلومات 
 ساعة اسم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

 الخطة االرشادية

 )الفصل/السنة( مسجل منجز

 ( ساعة معتمدة  83ثالثاً: متطلبات التخصص )

 (  ساعة معتمدة64أ: متطلبات التخصص االجبارية )

  0105221  2\1 أساسيات البرمجة 3 3 2  الكينونيةالبرمجة 

  0105231 1\2 مقدمة في علم الحاسوب 1 2 2 مقدمة في الوسائط المتعددة 

  0105232  2\2 مقدمة في الوسائط المتعددة 3 3 2 برمجيات جاهزة 

  0105222  2\2 البرمجة الكينونية 2 2 2 تصميم صفحات اإلنترنت 

  0105341  1\3 التصميم المنطقي 1 2 2 ومعمارية الحاسوبتنظيم 

  0105351 1\3 مقدمة في الوسائط المتعددة 1 2 2 اإلنتاج التفاعلي 

  0105323 1\3 البرمجة الكينونية 3 3 2 البرمجة المرئية 

  0105311 ( 0قواعد البيانات) 1\3 تراكيب البيانات 2 2 2 

  0105336  1\3 برمجيات جاهزة 3 3 2 المتعددة وبرمجياتهاادوات الوسائط 

  0105352 2\3 برمجيات جاهزة 3 3 2 الرسوم المتحركة 

  0105334 2\3 برمجيات جاهزة 1 2 2 الصوتيات الرقمية 

  0105333 2\3 ادوات الوسائط المتعددة وبرمجتها 0 2 2 معالجة الصور 

  0105353 ( 3قواعد البيانات) 2\3 (0قواعد البيانات ) 1 2 2 

  0105354 2\3 ادوات الوسائط المتعددة وبرمجتها 2 2 2 الوسائط المتعددة والتعليم اإللكتروني 

  0105335 3/2 متزامن/الصوتيات الرقمية 3 0 0 مختبر الصوتيات الرقمية 

  0105442  4/1 (0شبكات الحاسوب ) 0 2 2 نظم التشغيل 

  0105412  1\4 تراكيب البيانات 1 2 2 الخوارزميات 

  0105424 1\4 تصميم صفحات اإلنترنت 3 3 2 برمجة تطبيقات اإلنترنت 

  0105437 1\4 معالجة الصور 0 3 2 تصميم رسومات الحاسوب 

  0105471  1\4 موافقة القسم - - 2 تدريب ميداني 

  0105438 2\4 الرقميةالصوتيات  0 2 2 الفيديو الرقمي 

  0105472  2\4 موافقة القسم - - 2 مشروع تخرج 

 ( ساعة معتمدة9ب: متطلبات التخصص المساندة )

  0103211  2\3 تراكيب محددة 0 2 2 التصميم المنطقي 

  0102212 2\2 البرمجة الكينوينة 1 2 2 تراكيب البيانات 

  0106241 1\3 في تكنولوجيا المعلومات مقدمة 1 2 2 (0الحاسوب ) شبكات 

 ( ساعات معتمدة9ج: متطلبات التخصص االختيارية )

  1015255 0/2 مقدمة في الوسائط المتعددة 0 2 2 الطيف اللوني 

  0105481 1\4 موافقة القسم 3 3 2 موضوعات مختارة في الوسائط المتعددة 

  0105482 2\0 الرقميالفيديو  3 3 2 الحقيقة االفتراضية 

  0105456 2\3 الوسائط المتعددة والتعليم اإللكتروني 3 3 2 اإلعالم اإللكتروني 

  0105457 2\4 الفيديو الرقمي 3 3 2 اإلنتاج السينمائي والتلفزيوني 

  0105458 2\4 أدوات الوسائط المتعددة وبرمجياتها 3 3 2 تصميم األلعاب 

 ساعات معتمدة  )بإمكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازها((  2رابعاً: متطلب حر ) 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة
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متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع

Al-Zaytoonah University of Jordan 
 

 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات
Faculty of Science and Information Technology  

 ً  حيث تصبح الرؤية واقعا
" When Vision Becomes Reality “ 

Study Plan for  Multimedia Systems  Department (Bachelor)No. 4102-4102/0  
The number of course plan hours are ( 133) Credit Hours 

 " " عراقة وجودة
“Tradition and Quality” 

 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advis. 
Plan 

Pass. Reg.ed S/Y 

Third: Major Requirements ( 82 ) Credit Hours 

A) Mandatory Major Requirements (64 ) Credit Hours                                                            

  0105221 Object  Oriented    Programming 3 2 2 0120115 3/0  

  0105231 Introduction to Multimedia 3 3 0 0120113 3/0  

  0105232 Computer Packages 3 2 2 0105231 3/3  

  0105222 Internet & Webpage Design 3 2 2 0105221 3/3  

  0105341 Organization and Computer Architecture 3 3 0 0103211 1/3 

  0105351 Interactive Production 3 3 0 0105231 1/3 

  0105323 Visual Programming 3 2 2 0105221 1/3 

  0105311 Data base System 1 3 3 0 1013303 1/3 

  0105336 Multimedia Tools & Packages 3 2 2 0105232 1/3 

  0105352 Animation 3 2 2 0105232 2/3 

  0105334 Digital Audio 3 3 0 0105232 2/3 

  0105333 Digital Image Processing 3 3 0 0105336 2/3 

  0105353 Database System 2 3 3 0 0105353 2/3 

  0105354 Multimedia & e-Learning 3 2 2 0105336 2/3 

  0105335 Digital Audio Lab 1 0 2 0105334 Coreq. 2/3 

  0105442 Operating Systems 3 3 0 0106241 1/4 

  0105412 Multimedia Algorithms 3 3 0 0102212 1/4 

  0105424 Internet Site Programming 3 2 2 0105222 1/4 

  0105437 Computer Graphics Design 3 3 0 0105333 1/4 

  0105471 Practical Training 3 - - Dept App 1/4 

  0105438 Digital Video 3 3 0 0105334 2/4 

  0105472 Multimedia Graduation Project 3 - - Dept. App. 2/4 

B) Mandatory Major Supporting Requirements ( 9 ) Credit Hours                              

  0103211 Logic Design 3 3 0 0120114 2/2 

  0102212 Data Structure  3 3 0 0105221 2/2 

  0106241 Computer Networks (1) 3 3 0 0120117 1/3 

C) Major Electives ( 9 ) Credit Hours                                                                                        

  0105455 Color Spectrum 3 3 0 0105232 1/4 

  0105481 Selected Topics in Multimedia 3 2 2 Dept. App. 1/4 

  0105482 Virtual Reality 3 2 2 0105438 1/4 

  0105456 Electronic Media 3 2 2 0105354 2/4 

  0105457 Cinematic & T.V. Production 3 2 2 0105438 2/4 

  0105458 Game Design 3 2 2 0105336 2/4 

Fourth: Free elective (3) Credit Hours (Student may choose any course from any course plan at the university unless the student had passed it). 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا
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كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  

 QM16/0003 جامعة الزيتونة األردنية                                                     دليل الخطط الدراسية                    تقديم
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع

Al-Zaytoonah University of Jordan 
 

 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات
Faculty of Science and Information Technology  

 " حيث تصبح الرؤية واقعاً"
"When Vision Becomes Reality” )الخطة الدراسية لتخصص شبكات الحاسوب  )برنامج البكالوريوس  

 معتمدة  ( ساعة022عدد ساعات الخطة )4102/0-4102رقم 
 " عراقة وجودة"

Tradition and Quality”" 

 

 معلومات الطالب
 ساعة اسم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

 الخطة االرشادية

 )الفصل/السنة( مسجل منجز

 ( ساعة معتمدة  83ثالثاً: متطلبات التخصص )

 (  ساعة معتمدة60أ: متطلبات التخصص االجبارية )

  1016330 3\0 أساسيات البرمجة 3 3 2 البرمجة الكينوينة 

  1016320 ( 0شبكات الحاسوب) 3\0 مقدمة في تكنولوجيا المعلومات 1 2 2 

  1016326 2\0 تزامن/(0شبكات الحاسوب ) 3 1 0 مختبر شبكات الحاسوب 

  1016333 3\3 البرمجة الكينونية 3 3 2 البرمجة المرئية 

  1016323 3\3 (0شبكات الحاسوب ) 1 2 2 بروتوكوالت الشبكات 

  1016280 ( 3شبكات الحاسوب) 0/2 بروتوكوالت الشبكات 3 3 2 

  1016222  2\0 البرمجة المرئية 3 3 2 الشبكاتبرمجة 

  1016220 0/2 التصميم المنطقي 1 2 2 تنظيم ومعمارية الحاسوب 

  1016250 2\0 بروتوكوالت الشبكات 3 3 2 أمن الشبكات 

  1016203 2\3 تنظيم ومعمارية الحاسوب 1 2 2 تحليل وتصميم نظم الشبكات 

  1016200 2\3 تراكيب البيانات 1 2 2 الخوارزميات 

  1016225 2\3 (3شبكات الحاسوب ) 3 3 2 شبكات الحاسوب الالسلكية 

  1016232 2\3 برمجة الشبكات 3 3 2 برمجة تطبيقات االنترنت 

  1016223 2\3 بروتوكوالت الشبكات 1 2 2 نظم التشغيل 

  1016222 2\0 نظم التشغيل 3 3 2 أدارة الشبكات 

  1016283 ( 0تصميم ونمذجة الشبكات) 1/4 بروتوكوالت الشبكات 3 3 2 

  1016252 2\0 نظم التشغيل 3 3 2 مراقبة الشبكات وتوثيقها 

  1016253 2\0 أمن الشبكات 1 2 2 التجارة االلكترونية وأمنها 

  1016270 2\0 موافقة القسم 0 1 2 تدريب ميداني 

  1016282  الصوتي عبر االتصال
 2\3 أدارة الشبكات 3 3 2 بروتوكوالت االنترنت

  1016273 3/2 موافقة القسم 0 1 2 مشروع تخرج 

 :                                     ( ساعة معتمدة05ب: متطلبات التخصص المساندة )

  1013320  3/3 تراكيب محددة 1 2 2 التصميم المنطقي 

  1012200  3\3 البرمجة الكينونية  1 2 2 تراكيب البيانات 

  1012222  ( 0قواعد البيانات  ) 2\0 تراكيب البيانات  3 3 2 

  1012320  0/2 مقدمه في تكنولوجيا المعلومات  1 2 2 استراتيجيات نظم المعلومات 

  1010270 ( 0تحليل عددي) 2\3 (0تفاضل وتكامل ) 1 2 2 

 ( ساعات معتمدة6التخصص االختيارية )ج: متطلبات 
  1016282  3/2 (0تصميم ونمذجة الشبكات ) 3 3 2 3تصميم ونمذجة الشبكات 
  1016285  موضوعات مختارة في شبكات

 2\3 موافقة القسم 1 2 2 الحاسوب

  1016286  2\3 برمجة تطبيقات االنترنت 1 2 2 نظم شبكات الهواتف النقالة 
  1016287  3/2 أمن الشبكات  1 2 2 قوانين حماية الشبكات 

 ( ساعات معتمدة  )بإمكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازها(  2رابعاً: متطلب حر ) 
 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة
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متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي
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متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة
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متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع 
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

Faculty of Science and Information Technology 

 

 ً  حيث تصبح الرؤية واقعا
" When Vision Becomes Reality “ 

Study Plan for   Computer Networks  Department (Bachelor) No. 4102-4102/0  
The number of course plan hours are ( 133) Credit Hours 

 " " عراقة وجودة
“Tradition and Quality” 

 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advi. Plan 

Pass. Reg.ed S/Y 

Third: Major Requirements ( 82 ) Credit Hours 

A) Mandatory Major Requirements (61 ) Credit Hours                                                            

  1016330 Object  Oriented Programming 2 3 3 0120115 1/2 

  1016320 Computer Networks (1) 2 2 1 0120117 1/2 

  1016326 Computer Networks Lab 0 1 3 0106241/Concurrent 1/2 

  1016333 Visual Programming 2 3 3 0106221 3/3 

  1016323 Networks Protocols 2 2 1 0106241 3/3 

  1016280 Computer Networks ( 2 ) 2 3 3 0106242 1/3 

  1016222 Networks  Programming 2 3 3 0106222 1/3 

  1016220 Computer Organization & Architecture 2 2 1 0102231 1/3 

  1016250 Networks  Security 2 3 3 0106242 2/3 

  1016203 Analysis & Design Of  Networks Systems 2 2 1 0106331 2/3 

  1016200 Algorithms 2 2 1 0104211 2/3 

  1016225 Wirless Computer Networks 2 3 3 0106381 2/3 

  1016232 Internet  Application Programming 2 3 3 0106343 2/3 

  1016223 Operating Systems 2 2 1 0106242 2/3 

  1016222 Networks  Administration 2 3 3 0106332 1/4 

  1016283 Networks  Design & Simulation (1) 2 3 3 0106242 1/4 

  1016252 Networks Monitoring & Documenting 2 3 3 0106332 1/4 

  1016253 E-Commerce & Its Security 2 2 1 0106351 1/4 

  1016270 Practical Training 2 1 0 Dep. App 1/4 

  1016282 IP Voice Communication 2 3 3 0106444 2/4 

  1016273 Graduation Project 2 1 0 Dep. App 2/4 

B) Mandatory Major Supporting Requirements (15 ) Credit Hours                              

  1013320 Logic Design 2 2 1 0120114 2/2 

  1012200 Data Structures 2 2 1 0106221 2/2 

  1012222 Database (1) 2 3 3 0104211 1/3 

  1012320 Information System Strategic  2 2 1 0120117 1/3 

  1010270 Numerical Analysis (1) 2 2 1 0120121 1/3 

C) Major Electives (6 ) Credit Hours                                                                                        

  1016282 Networks  Design & Simulation ( 2 ) 2 3 3 0106482 2/4 

  1016285 Selected Topics In Computer Networks 2 2 1 Dep. App 2/4 

  1016286 Mobile Phones Networks  Systems 2 2 1 0106343 2/4 

  1016287 Networks  Protection Laws 2 2 1 0106351 2/4 

Fourth: Free elective (3) Credit Hours (Student may choose any course from any course plan at the university unless the student had passed it. 
 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

Faculty of Science and Information Technology 

 

 " حيث تصبح الرؤية واقعاً"
"When Vision Becomes Reality” 

 4102/0-4102رقم  الدراسية لقسم العلوم األساسيةالخطة 
  ( ساعة56عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 ساعات نوع المادة اسم المادة رقم المادة المجال الرقم
 معتمدة

0. 0 
تكنولوجيا 
 المعلومات

 3 متطلب جامعة إجباري مهارات الحاسوب االستدراكية 1031110
 2 متطلب جامعة اختياري تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 1031000
 2 متطلب كلية الحقوق مهارات الحاسوب 1031003
 2 متطلب كلية العلوم مقدمة في علم الحاسوب 1031002
 2 متطلب كلية العلوم محددةتراكيب  1031002
 2 متطلب كلية العلوم أساسيات البرمجة 1031005
 2 متطلب كلية العلوم الكتابة التقنية 1031306
 2 متطلب كلية العلوم مقدمة في تكنولوجيا المعلومات 1031007

 24 مجموع الساعات الدراسية في المجال

 الرياضيات 4

*الرياضيات االستدراكية لطلبة الثانوية العامة/المسار  1031113
 2 المعلومات إجباريمتطلب كلية العلوم وتكنولوجيا  الصحي

 2 متطلب كلية العلوم، متطلب كلية الهندسة (0التفاضل والتكامل ) 0120121
 2 متطلب كلية الهندسة ط.الهندسة  (3التفاضل والتكامل ) 1031033
 2 متطلب كلية الهندسة ( ط.الهندسة2التفاضل والتكامل ) 1031332
 2 متطلب كلية الصيدلة التفاضل والتكامل ط.الصيدلة 1031332
 2 متطلب كلية العلوم االحصاء واالحتماالت 0120325

 08 مجموع الساعات الدراسية في المجال

 الفيزياء 3

 2 متطلب كلية الهندسة، متطلب الرياضيات (0الفيزياء العامة ) 1031020

 0 الرياضياتمتطلب كلية الهندسة، متطلب  (0مختبر الفيزياء العملي ) 1031023
 2 متطلب كلية الهندسة، متطلب الرياضيات (3الفيزياء العامة ) 1031322
 0 متطلب كلية الهندسة، متطلب الرياضيات (3مختبر الفيزياء العملي ) 1031322
 3 متطلب كلية الصيدلة الفيزياء العامة ط.الصيدلة 1031025

 01 مجموع الساعات الدراسية في المجال

 الكيمياء 2

 2 متطلب كلية الصيدلة، متطلب كلية التمريض الكيمياء العامة 1031020
 1 متطلب كلية الصيدلة مختبر الكيمياء العامة 1031023
 2 متطلب كلية الهندسة الكيمياء العامة ط.الهندسة 1031022
 1 متطلب كلية الهندسة مختبر الكيمياء العامة ط.الهندسة 1031022

 8 مجموع الساعات الدراسية في المجال

 األحياء 6

 2 متطلب كلية الصيدلة، متطلب كلية التمريض علوم الحياة 1031050

 1 متطلب كلية الصيدلة مختبر علوم الحياة 1031053

 5 مجموع الساعات الدراسية في المجال

 56 مجموع الساعات الدراسية في الخطة

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

Faculty of Science and Information Technology 

 

 " حيث تصبح الرؤية واقعاً"
"When Vision Becomes Reality” 

Course Plan for Basic Sciences Department No. 4102-4102/0  
The number of course plan hours are (65 ) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 

* Course Plan for Basic Since  Department include subjects taught by the Department for others (University requirements, and the 
requirements of the College and support requirements) 

Credit 
Hours Course Type Course Name Course No. Field No. 

3 Mandatory Requirements Pre Computer Skills 1031110 

Information 
Technology 1 

2 Electives Information Technology And Society 1031000 
2 Law Faculty Requirements Computer Skills 1031003 
2 IT Faculty Requirements Introduction to Computer Science 1031002 
2 IT Faculty Requirements Discrete Structures 1031002 
2 IT Faculty Requirements Programming Basics 1031005 
2 IT Faculty Requirements Technical Writing 1031306 
2 IT Faculty Requirements Introduction to Information Technology 1031007 

24 Total Credit 
2 IT Faculty Requirements * Pre-Calculus/health Track 1031113 

Mathematics 4 

2 IT Faculty Requirements 
Eng. Faculty Requirements Calculus (1) 0120121 

2 Eng. Faculty Requirements Calculus (2) For Engineering 1031033 
2 Eng. Faculty Requirements Calculus (3) For Engineering 1031332 
2 Pharmacy Faculty Requirements Calculus For Pharmacy 1031332 
2 IT Faculty Requirements Statistics and probability 0120325 

08 Total Credit 

2 Eng. Faculty Requirements 
Mathematics Dep. Requirements General Physics 1 1031020 

physics 2 

0 Eng. Faculty Requirements 
Mathematics Dep. Requirements General Physics Lab 1 1031023 

2 Eng. Faculty Requirements 
Mathematics Dep. Requirements General Physics 2 1031322 

0 Eng. Faculty Requirements 
Mathematics Dep. Requirements General Physics Lab 2 1031322 

3 Pharmacy Faculty Requirements General Physics For Pharmacy 1031025 
01 Total Credit 

2 Pharmacy Faculty Requirements 
Nursing Faculty Requirements General Chemistry 1031020 

Chemistry 2 
1 Pharmacy Faculty Requirements Practical General Chemistry 1031023 
2 Eng. Faculty Requirements General Chemistry For Engineering 1031022 

1 Eng. Faculty Requirements Practical General Chemistry For 
Engineering 1031022 

8 Total Credit 

2 Pharmacy Faculty Requirements 
Nursing Faculty Requirements Biology 1031050 

Biology 6 1 Pharmacy Faculty Requirements Biology Lab 1031053 
5 Total Credit 
56 Total Credit 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 جامعة الزيتونه االردنية
 

 
 كلية الصيدلة

  

 " نحو تعليم صيدالني متميز"
Toward Excellence in 

Pharmaceutical Education 
 متطلبات الكلية

 " عراقة وجودة"

Tradition and Quality”" 

 

 

خاصة   معلومات
 ساعة اسم المادة رقم المادة بالطالب

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 فصل/سنة مسجل منجز
 ( ساعة معتمدة:35ثانياً: متطلبات الكلية )

  1031020   0/0 - 1 3 3 الكيمياء العامة 
  1031023 0/0 الكيمياء العامة* 3 1 1 مختبر الكيمياء العامة 
  1031050 0/0 - 1 3 3 علوم الحياة 
  1031053 0/0 علوم الحياة* 3 1 1 مختبر علوم الحياة 
  1031332 3/0 - 1 3 3 تفاضل وتكامل/ط الصيدلة 
  1031025 3/0 - 1 2 2 فيزياء عامة /ط الصيدلة 
  0201112 ( 0الكيمياء العضوية الصيدالنية) 3/0 الكيمياء العامة 1 3 3 
  0201231  0/3 علوم الحياة 1 2 2 واألنسجةعلم التشريح 
  0201232 0/3 علم التشريح واألنسجة */مختبر علوم الحياة  3 1 1 مختبرعلم التشريح واألنسجة 
  0201233 ( 0علم وظائف األعضاء) 0/3 علوم الحياة 1 2 2 
  0201234 0/3 (0علم وظائف األعضاء ) */مختبر علوم الحياة 3 1 1 مختبر علم وظائف األعضاء 
  0201235 ( 3علم وظائف األعضاء) 3/3 (0علم وظائف األعضاء ) 1 2 2 
  0201544 3/5 (2/ صيدالنيات ) (2علم األدوية ) 1 1 1 تشريعات واخالقيات مهنة الصيدلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 

Faculty of Pharmacy 
 
 

Faculty Requirements

 

 " نحو تعليم صيدالني متميز"
Toward Excellence in 

Pharmaceutical Education 
 " عراقة وجودة" 

Tradition and Quality”" 

 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advis. 
Plan 

Pass Reg.ed S/Y 

Second: Faculty Requirements (25 ) Credit Hours 

  0120141 General Chemistry  3 3 0 - 1/1 

  0120142 General Chemistry Lab  1 0 3 * General Chemistry 1/1 

  0120151 Biology  3 3 0 - 1/1 

  0120152 Biology Lab  1 0 3 * Biology 1/1 

  0120224 Calculus  3 3 0 - 2/1 

  0120135 General Physics  2 2 0 - 2/1 

  0201112 Pharmaceutical Organic Chemistry 1 3 3 0 General Chemistry 2/1 

  0201231 Anatomy & Histology  2 2 0 Biology 1/2 

  0201232 Anatomy & Histology Lab  1 0 3 Biology Lab/  * Anatomy & Histology 
Lab 1/2 

  0201233 Physiology 1  2 2 0 Biology 1/2 

  0201234 Physiology Lab  1 0 3 Biology Lab/  * Physiology 1 1/2 

  0201235 Physiology 2 2 2 0 Physiology 1 2/2 

  0201544 Legislation & Pharmaceutical Ethics 1 1 0 (3)Pharmacology  ( /3)Pharmaceutics 2/5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
كلية الصيدلة   

Faculty of Pharmacy 

 

 " نحو تعليم صيدالني متميز"
Toward Excellence in 

Pharmaceutical Education 

 4102/0-4102رقم  الخطة الدراسية لتخصص الصيدلة )برنامج البكالوريوس(
 معتمدة  ( ساعة051عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لطالبا  معلومات
 ساعة اسم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 فصل /سنه مسجل منجز
 ( ساعة معتمدة  015ثالثاً: متطلبات التخصص )

 ( ساعة معتمدة                                                                                                        96أ: متطلبات التخصص اإلجبارية )
  0201111 3/0 الكيمياء العامة 1 3 3 الصيدلة الفيزيائية 
  0201211 ( 3الكيمياء العضوية الصيدالنية) 0/3 (0الكيمياء العضوية الصيدالنية ) 1 3 3 
  0201212 0/3 (3الكيمياء العضوية الصيدالنية )*/مختبر الكيمياء العامة 2 1 0 مختبر الكيمياء العضوية الصيدالنية 
  0201213 3/3 الكيمياء العامة 1 2 2 الكيمياء التحليلية الصيدالنية 

  0201214 مختبر الكيمياء العامة 2 1 0 نيةالصيدال مختبر الكيمياء التحليلية/ 
 3/3 الكيمياء التحليلية الصيدالنية*

  0201215 (/3الكيمياء العضوية الصيدالنية ) 1 3 3 علم العقاقير  
 3/3 علوم الحياة

  0201221 ( 0صيدالنيات) 0/3 الصيدلة الفيزيائية 1 2 2 
  0201222 ( 3صيدالنيات) 3/3 (0) صيدالنيات 1 3 3 

  0201223 (0صيدالنيات ) 2 1 0 حسابات صيدالنية/ 
 3/3 (3صيدالنيات )*

  0201311 0/2 الكيمياء التحليلية الصيدالنية 1 3 3 كيمياء التحليل االلي 

  0201312  مختبر الكيمياء التحليلية الصيدالنية 2 1 0 مختبر كيمياء التحليل االلي/ 
 0/2 *كيمياء التحليل آلي

  0201313 3/2 (3الكيمياء العضوية الصيدالنية ) 1 2 2 الكيمياء الحيوية الصيدالنية 

  0201314  مختبر الكيمياء العضوية الصيدالنية 2 1 0 مختبر الكيمياء الحيوية الصيدالنية 
 3/2 *كيمياء حيوية  صيدالنية/

  0201315 3/2 علم العقاقير 1 3 3 كيمياء العقاقير 

  0201316 مختبر الكيمياء العضوية الصيدالنية 2 1 0 مختبر كيمياء العقاقير  / 
 3/2 *كيماء العقاقير/مختبر علوم الحياة

  0201321 ( 2صيدالنيات ) 0/2 (3صيدالنيات ) 1 3 3 

  0201322 حسابات صيدالنية 2 1 0 مختبر صيدالنيات/ 
 0/2 (2*صيدالنيات )

  0201331  0/2 علوم الحياة 1 2 2 األحياء الدقيقة الصيدالنيةعلم 

  0201332 مختبر علوم الحياة 2 1 0 مختبر علم األحياء الدقيقة الصيدالنية/ 
 0/2 *علم األحياء الدقيقة الصيدالنية

  0201333 0/2 (3علم وظائف األعضاء ) 1 3 3 علم األمراض الوظيفي 

  0201334  مختبر علم وظائف األعضاء 2 1 0 الوظيفيمختبر علم األمراض/ 
 0/2 * علم األمراض الوظيفي

  0201335 ( 0علم األدوية) 3/2 علم األمراض الوظيفي 1 2 2 
  0201336 3/2 علم األحياء الدقيقة الصيدالنية 1 3 3 علم المناعة 

  0201411 ( 0الكيمياء الدوائية) (0علم األدوية ) 1 3 3/  
 0/2 (3الكيمياء العضوية الصيدالنية )

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية الصيدلة

Faculty of Pharmacy 

 

 " نحو تعليم صيدالني متميز"
Toward Excellence in 

Pharmaceutical Education 

Course Plan for Pharmacy Department (Bachelor) No. 1/2014-2013 
The number of course plan hours are (160 ) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advis. 
Plan 

Pass. Reg. S/Y 

Third: Major Requirements ( 105 ) Credit Hours 

A) Mandatory Major Requirements (96 ) Credit Hours                                                            

  0201111 Physical Pharmacy  2 2 0 General Chemistry 2/1 

  0201211 Pharmaceutical Organic Chemistry 2 2 2 0 Pharmaceutical Organic Chemistry 1 1/2 

  0201212 Pharmaceutical Organic Chemistry Lab   1 0 3 Pharmaceutical Organic Chemistry 2*/ 
General Chemistry Lab 1/2 

  0201213 Pharmaceutical Analytical Chemistry   3 3 0 General Chemistry 2/2 

  0201214 Pharmaceutical Analytical Chemistry 
Lab  1 0 3 Pharmaceutical Analytical Chemistry*/ 

General Chemistry Lab 2/2 

  0201215 Pharmacognosy 2 2 0 Biology / Pharmaceutical Organic 
Chemistry 2 2/2 

  0201221 Pharmaceutics 1 3 3 0 Physical Pharmacy 1/2 

  0201222 Pharmaceutics 2 2 2 0 Pharmaceutics 1 2/2 

  0201223 Pharmaceutical Calculations 1 0 3 Pharmaceutics 1/   Pharmaceutics 2* 2/2 

  0201311 Instrumental Analysis  2 2 0 Pharmaceutical Analytical Chemistry 1/3 

  0201312 Instrumental Analysis Lab  1 0 3 Instrumental Analysis*/ Pharmaceutical 
Analytical Chemistry Lab 1/3 

  0201313 Pharmaceutical Biochemistry  3 3 0 Pharmaceutical Organic Chemistry 2 2/3 

  0201314 Pharmaceutical Biochemistry Lab  1 0 3 Pharmaceutical Biochemistry*/ 
Pharmaceutical Organic Chemistry Lab 2/3 

  0201315 Phytochemistry  2 2 - Pharmacognosy 2/3 

  0201316 Phytochemistry lab  1 - 3 Phytochemistry*/ biology lab/ 
Pharmaceutical organic chemistry lab 2/3 

  0201321 Pharmaceutics 3 2 2 - Pharmaceutics 2 1/3 

  0201322 Pharmaceutics lab  1 - 3 Pharmaceutical calculations/  
Pharmaceutics 3* 1/3 

  0201331 Pharmaceutical microbiology  3 3 - General biology  1/3 

  0201332 Pharmaceutical microbiology lab 1 - 3 Pharmaceutical microbiology*/ General 
biology 1/3 

  0201333 Pathophysiology 2 2  Physiology 2 1/3 

  0201334 Pathophysiology lab 1 - 3 Physiology lab/  Pathophysiology* 1/3 

  0201335 Pharmacology 1 3 3 - Pathophysiology 2/3 

  0201336 Immunology  2 2 - Pharmaceutical microbiology 2/3 

  0201411 Medicinal chemistry 1 2 2 - Pharmacology 1 Pharmaceutical organic 
chemistry 2/ 1/4 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 4102/0-4102تابع / الخطة الدراسية لتخصص الصيدلة )برنامج البكالوريوس( رقم 

خاصة   معلومات
 ساعة اسم المادة رقم المادة بالطالب

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 الفصل/السنة مسجل منجز

  0201412 (3) الكيمياء العضوية الصيدالنية 1 0 0 التصميم الدوائي / 
 0/2 (0*كيماء دوائية ) /(0علم األدوية )

  0201413 3/2 الحيوية الصيدالنيةالكيمياء  1 3 3 الكيمياء الحيوية السريرية 
  0201414 ( 3الكيمياء الدوائية) 3/2 (0الكيمياء الدوائية ) 1 2 2 

  0201415 مختبر الكيمياء العضوية الصيدالنية 2 1 0 مختبر الكيمياء الدوائية / 
 3/2 (3* كيماء دوائية )

  0201421 0/2 (2صيدالنيات ) 1 2 2 الصيدلة الحيوية وحركية الدواء 

  0201422 مختبر صيدالنيات 2 1 0 مختبر الصيدلة الحيوية وحركية الدواء/ 
 0/2 الصيدلة الحيوية وحركية الدواء*

  0201423 3/2 (2صيدالنيات ) 1 2 2 الصيدلة الصناعية 
  0201431 ( 3علم األدوية) 0/2 (0علم األدوية ) 1 2 2 

  0201432 مختبر علم األمراض الوظيفي 2 1 0 مختبر علم األدوية/ 
 0/2 (3*علم األدوية )

  0201433 ( 2علم األدوية) 3/2 (3علم األدوية ) 1 2 2 
  0201434 3/2 (3علم األدوية ) 1 3 3 علم السموم 

  0201435 مختبر علم األدوية 2 1 0 مختبر علم السموم 
 3/2 *علم السموم/

  0201441 0/2 كيمياء العقاقير 1 2 2 التداوي باالعشاب 
  0201511 ( 2الكيمياء الدوائية) 0/5 (3الكيمياء الدوائية ) 1 2 2 
  0201521 ( 0الممارسة و العناية الصيدالنية) 0/5 (2علم األدوية ) 2 1 0 
  0201522 3/5 الصيدلة الصناعية 1 3 3 مستحضرات التجميل 

  0201523 التسويق الصيدالني  1 3 3 اقتصاديات صيدالنية/ 
 3/5 (0الصيدلة السريرية والمداواة )

  0201524 ( 3الممارسة والعناية الصيدالنية) 3/5 (0الممارسة والعنا ية الصيدالنية ) 2 1 0 

  0201531 ( 0الصيدلة السريرية والمداواة) الصيدلة الحيوية وحركية الدواء 1 2 2 / 
 0/5 (2علم األدوية )

  0201532 ( حاالت 0مختبر الصيدلة السريرية )
 3 1 0 سريرية

 / مختبر الصيدلة الحيوية وحركية الدواء
الصيدلة السريرية /مختبر علم األدوية

 (0والمداواة )
3/5 

  0201533 ( 3الصيدلة السريرية والمداواة) 3/5 (0الصيدلة السريرية و المداواة ) 1 3 3 

  0201534  ( حاالت سريرية0مختبر الصيدلة السريرية ) 2 1 0 ( مستشفى3الصيدلة السريرية )مختبر 
 3/5 (3الصيدلة السريرية )*/

  0201541 0/5 الصيدلة الصناعية 1 2 2 تكنولوجيا الصيدلة 
  0201542 0/5 تكنولوجيا الصيدلة*/مختبر صيدالنيات 3 1 1 مختبر تكنولوجيا الصيدلة 
  0201543  0/5 (2علم األدوية ) 1 3 3 التسويق الصيدالني 
  0201545 3/5 الكيمياء الحيوية الصيدالنية 1 2 2 التقنية الحيوية الصيدالنية 

  ( ساعات معتمدة9ب: متطلبات التخصص االختيارية )
  0201551 0/5 تكنولوجيا الصيدلة 1 3 3 الجودة الدوائية 
  0201552 0/5 الكيمياء الحيوية السريرية 1 3 3 تغذية سريرية 
  0201553 0/5 علم السموم 1 3 3 علم السموم السريري 
  0201554 0/5 (2علم األدوية ) 1 3 3 مواضيع مختارة في االدوية 
  0201555 0/5 (2علم األدوية ) 1 3 3 مهارات صيدالنية 
  1310556 0/5 (2)علم األدوية  1 3 3 احصاء حيوي سريري 

    ( ساعات معتمدة  )بامكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازها( 2رابعاً: متطلب حر ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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\Course Plan for Pharmacy Department (Bachelor) No. 1/2014-2013 
 

Std.info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Pract. 
Hours Prerequisite 

Advis. 
Plan 

Pass. Reg. S/Y  

  0201412 Drug Design 1 1 0 
Medicinal Chemistry 1*/ 

Pharmacology 1/ Pharmaceutical 
Organic Chemistry 2 

1/4 

  0201413 Clinical Biochemistry 2 2 0 Pharmaceutical Biochemistry 2/4 
  0201414 Medicinal Chemistry 2 3 3 0 Medicinal Chemistry 1 2/4 

  0201415 Medicinal Chemistry Lab 1 0 3 
Medicinal Chemistry 2*/ 

Pharmaceutical Organic Chemistry 
Lab 

2/4 

  0201421 Biopharmaceutics & 
Pharmacokinetics 3 3 0 Pharmaceutics 3 1/4 

  0201422 Biopharmaceutics & 
Pharmacokinetics Lab 1 0 3 

Biopharmaceutics & 
Pharmacokinetics*/ Pharmaceutics 

Lab 
1/4 

  0201423 Industrial Pharmacy 3 3 0 Pharmaceutics 3 2/4 
  0201431 Pharmacology 2 3 3 0 Pharmacology 1 1/4 

  0201432 Pharmacology Lab 1 0 3 Pharmacology 2*/ Pathophysiology 
Lab 1/4 

  0201433 Pharmacology 3 3 3 0 Pharmacology 2 2/4 
  0201434 Toxicology 2 2 0 Pharmacology 2 2/4 
  0201435 Toxicology Lab 1 0 3 Toxicology*/ Pharmacology Lab 2/4 
  0201441 Homeopathic Remedies 3 3 0 Phytochemistry 1 1/4 
  0201511 Medicinal Chemistry 3 3 3 0 Medicinal Chemistry 2 1/5 
  0201521 Professional Pharmacy Practice -1- 1 0 3 Pharmacology 3 1/5 
  0201522 Cosmetics Preparation 2 2 0 Industrial Pharmacy 2/5 

  0201523 Pharmacoeconomics 2 2 0 Therapeutics & Clinical Pharmacy -
1-/ Pharmaceutical Marketing 2/5 

  0201524 Professional Pharmacy Practice -2- 1 0 3 Professional Pharmacy Practice -1- 2/5 

  0201531 Therapeutics & Clinical Pharmacy -
1- 3 3 0 Pharmacology 3/ Biopharmaceutics 1/5 

  0201532 Clinical Pharmacy Lab-1  1 0 3 Therapeutics & Clinical Pharmacy -1 2/5 

  0201533 Therapeutics & Clinical Pharmacy -
2- 2 2 0 Therapeutics & Clinical Pharmacy -

1- 2/5 

  0201534 Clinical Pharmacy Lab-2  1 0 3 Therapeutics & Clinical Pharmacy -2 2/5 
  0201541 Pharmaceutical Technology 3 3 0 Industrial Pharmacy 1/5 

  0201542 Pharmaceutical Technology Lab 1 0 3 *Pharmaceutical Technology/ 
Pharmaceutics Lab 1/5 

  0201543 Pharmaceutical Marketing 2 2 0 Pharmacology 3 1/5 
  0201545 Pharmaceutical Biotichnology 3 3 0 Pharmaceutical Biochemistry 2/5 

B) Major Electives (9) Credit Hours 
  0201551 Quality Control 3 3 0 PharmaceuticalTechnology 1/5 
  0201552 Clinical Nutrition 3 3 0 Clinical Biochemistry 1/5 
  0201553 Clinical Toxicology 3 3 0 Toxicology 1/5 
  0201554 Selected Topics in Pharmacology 3 3 0 Pharmacology 3 1/5 

  0201555 Pharmaceutical Communication 
Skills 3 3 0 Pharmacology 3 1/5 

  0201556 Clinical Biostatistics 3 3 0 Pharmacology 3 1/5 
Fourth: Free elective (3) Credit Hours (Student may choose any course from any course plan at the university unless the student had passed it) 
.   *  Means permitted in conjunction. 

 

  



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 الـزيتـونــــة األردنيــةة ـجـامع

 

 كلية التمريض
 
 

 متطلبات الكلية

 

"التمريض جوهر الحياة "  
" Nursing is the Essence of Life" 

 
 
 
 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

خاصة   معلومات
 اسم المادة رقم المادة بالطالب

 ساعة
 معتمدة

 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

 الخطة االرشادية

 )الفصل/السنة( مسجل منجز

 ( ساعة معتمدة:31ثانياً: متطلبات الكلية )

  0120141  0/0  1 3 3 الكيمياء العامة 
  0120151  0/0  1 3 3 علوم الحياة 
  0201163 3/0 الكيمياء العامة 1 2 2 كيمياء حيوية للتمريض 
  0201261  الوظيفي للتمريضعلم األمراض  0/3 علم وظائف األعضاء للتمريض 1 3 3 
  0201263 3/3 علوم الحياة 1 2 2 علم األحياء الدقيقة للتمريض 
  0301352 0/2  1 2 2 قضايا تاريخية ومهنية 
  0301151  0/0  1 2 2 مقدمة في علوم التمريض 
  0301453 0/2  1 3 3 الوبائيات و االحصاء الحيوي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

Faculty of Nursing 
 
 

Faculty Requirements 

 

"التمريض جوهر الحياة "  
" Nursing is the Essence of Life" 

 
 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Std.info Course 

No. 
Course Title 

Credit 

hours 
Theory Practice Pre-requisite 

Advis. Plan 

Pass. Reg. (S/Y) 

Second: Faculty Compulsory Requirements (20 Credit Hours) 

  0120141 General Chemistry 3 3 0 None 1/1 

  0120151 Biology 3 3 0 None 1/1 

  0201163 Biochemistry for Nurses 2 2 0 General chemistry 2/1 

  0201261 Pathophysiology for Nurses 3 3 0 Physiology for nurses 1/ 2 

  0201263 Microbiology for Nurses 2 2 0 Biology 2/2 

  0301352 Historical and Professional Issues 2 2 0 None 1/3 

  0301151 Introduction to nursing 2 2 0 None 1/1 

  0301453 Epidemiology and Biostatistics 3 3 0 None 1/4 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية التمريض

Faculty of Nursing 

 

"التمريض جوهر الحياة "  
" Nursing is the Essence of Life" 

 4102/0-4102رقم  الخطة الدراسية لتخصص التمريض )برنامج البكالوريوس( 
 معتمدة  ( ساعة024عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 
 

 البللط معلومات 
 ساعة اسم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 )الفصل/السنة( مسجل منجز
 ( ساعة معتمدة  85ثالثاً: متطلبات التخصص )

 ( ساعة معتمدة                                                                                                        71أ: متطلبات التخصص اإلجبارية )

  1210000 )علم التشريح للتمريض*  1 2 2 أساسيات التمريض )ن 
 3/0 مقدمة في علوم التمريض

  1210003 3/0 * اساسيات التمريض )ن( 9 1 2 )ع(  أساسيات التمريض 
  1210302 )0/3 علم التشريح للتمريض 1 3 3 التقييم السريري )ن 
  1210302  0/3 *التقييم السريري )ن( 6 1 3 )ع(التقييم السريري 
  5121030  0/3 اساسيات التمريض )ع( 1 2 2 (  )ن(1تمريض البالغين ) 
  6121030  0/3 )ن( 1*  تمريض البالغين  03 1 2 )ع(( 1تمريض البالغين ) 
  1210307 ( 2تمريض البالغين)3/3 )ن( 1تمريض البالغين  1 2 2 ( )ن 
  8121030  3/3 )ن( 2 *  تمريض البالغين  1 2 2 )ن( متقدمتمريض البالغين  
  9121030  3/3 * تمريض البالغين متقدم )ن( 03 1 2 )ع( متقدمتمريض البالغين  
  1210230 )0/2 تمريض البالغين متقدم )ع( 1 2 2 تمريض نسائية وتوليد )ن 
  1210233  0/2 * تمريض نسائية وتوليد )ن( 03 1 2 )ع(تمريض نسائية وتوليد 
  1210232  0/2 تمريض البالغين متقدم )ع( 1 2 2 ن((الوالدة  االطفال وحديثىتمريض 
  1210232 )0/2 * تمريض أطفال وحديثى الوالده  )ن( 03 1 2 تمريض االطفال وحديثى الوالده )ع 
  1210235 0/2 * تمريض االطفال وحديثى الوالده )ن( 1 2 2 مراحل النمو من منظور تمريضي 

  1210220 )3/2 تمريض البالغين المتقدم )ع( 1 2 2 التمريض النفسي )ن  

  1210223 )3/2 *  التمريض النفسي )ن( 03 1 2 التمريض النفسي )ع  
  1210222 3/2  1 2 2 االتصال والتواصل العالجي  
  1210226 3/2 كيمياء حيوية للتمريض 1 2 2 التغذية في الصحة والمرض  
  1210225 0/2  1 2 2 التثقيف الصحي  

  1210220 )تمريض نسائية وتوليد )ع( 1 2 2 تمريض مجتمع )ن 
0/2 وتمريض أطفال وحديثى الوالدة  )ع(  

  1210223 )0/2 * تمريض مجتمع )ن( 03 2 2 تمريض مجتمع )ع  
  1210222 )3/2  1 2 2 اإلدارة والقيادة فى التمريض )ن  

  1210222  والقيادة فى التمريض )ع(اإلدارة 3/2 * االدارة والقيادة )ن( والتدريب الميداني 2 2 0   

  1210222 0/2  1 2 2 البحث في التمريض  
  1210260 4/2 في فصل التخرج 03 1 2 التدريب الميداني  

( ساعات معتمدة9ب: متطلبات التخصص المساندة )  
  1310063 علم التشريح للتمريض* 1 2 2 علم وظائف األعضاء للتمريض  4/0  
  1310363 0/4 علم وظائف األعضاء للتمريض 1 2 2 علم األدوية للتمريض  
  1310060 4/0 علوم الحياة 1 2 2 علم التشريح للتمريض  

( ساعات معتمدة6ج: متطلبات التخصص االختيارية )  
  1210310  ن(0تمريض بالغين  1 2 2 رعاية الحاالت الطارئة(  0/2  
  1210313  3/2  (ن) 0 *  تمريض البالغين 1 2 2 تمريض االورام  
  1210212 1 2 2 المعلوماتية في التمريض  - 
  1210212 0/2 - 1 2 2 رعاية المسنين  

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 جـامعـة الـزيتـونــــة األردنيــة
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية التمريض

Faculty of Nursing 

 

"التمريض جوهر الحياة "  
" Nursing is the Essence of Life" 

Course plan for Nursing Specialty(Bachelor) No. 2013 – 2014/1 
The number of course plan hours are (132) Credit hours 

 
"عراقة وجودة ” 

"Tradition and Quality” 
 

Std.info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Pract. 
Hours Prerequisite 

Advis. 
Plan 

Pass. Reg. Pass. 
Third: Compulsory Specialty Courses (85 Credit hours) 
A. Major Nursing Courses (70 Credit hours) 

  0301111 Fundamental of Nursing /theory 3 3 0 
Anatomy for nurses 

Introduction to nursing 
2/ 1 

  0301112 Fundamentals of Nursing/ Laboratory 3 0 9 Fundamentals of nursing/ theory 2/1 
  0301213 Physical Assessment/ Theory 2 2 0 Anatomy for nurses 1/ 2 
  0301214 Physical Assessment / Laboratory 2 0 6 Physical assessment/ theory 1/ 2 
  0301215 Adult Nursing I/ Theory 3 3 0 Fundamentals of nursing/ theory 1/ 2 
  0301216 Adult Nursing I/ Practice 3 0 12 Fundamentals of nursing/ laboratory 1/ 2 
  0301217 Adult Nursing II / Theory 3 3 0 Adult nursing I/ theory 2/ 2 
  0301218 Advanced Adult Nursing/ theory 3 3 0 Adult nursing II/ theory 2/ 2 
  0301219 Advanced Adult Nursing/ Practice 3 0 12 Advanced adult nursing/ theory 2/2 

  0301321 
Maternal  and Gynecological Nursing/ 
Theory 

3 3 0 Advanced adult nursing/ practice 1/ 3 

  0301322 
Maternal and Gynecological Nursing/ 
Practice 

3 0 12 Maternal and gynecological nursing/ theory 1/3 

  0301323 Pediatric and newborn Nursing/ theory 3 3 0 Advanced adult nursing/ practice 1/3 

  0301324 
Pediatric and Newborn Nursing/ 
practical 

3 0 12 Pediatric and newborn nursing 1/3 

  0301325 
Growth and Development from nursing 
perspective 

3 0 0 Pediatric and newborn Nursing/ Theory 1/3 

  0301341 Psychiatric Nursing/ Theory 3 3 0 Advanced adult nursing/ practice 2/ 3 
  0301342 Psychiatric Nursing/ Practice 3 0 12 Psychiatric Nursing/ Theory 2/3 
  0301343 Therapeutic Communication 2 2 0 Psychiatric Nursing/ Theory 2/3 
  0301436 Nutrition in Health and Illness 3 3 0 Biochemistry for Nurses 2/3 
  0301435 Health Education 3 3 0 None 1/ 4 
  0301431 Community Nursing/ Theory 3 3 0 Maternal and Gynecological Nursing 1/ 4 
  0301432 Community Nursing/ Practice 3 0 12 Community Nursing/ Theory 1/ 4 

  0301433 
Administration and Leadership in 
Nursing/ Theory 

3 3 0 None 2/ 4 

  0301434 
Administration and Leadership in 
Nursing/ Practice 

1 0 4 
Administration and Leadership in Nursing/ 

Theory 
Advanced Clinical Training 

2/4 

  0301444 Research in Nursing 3 3 0 None 1/ 4 
  0301461 Advanced Clinical Training  3 0 12 Graduation semester 2/4 

B.Supporting Courses (9 Credit hours) 
  0201162 Physiology for nurses 3 3 0 Anatomy for nurses 2/ 1 
  0201262 Pharmacology for Nurses 3 3 0 Physiology for nurses 1/ 2 
  0201161 Anatomy for nurses 3 3 0 Biology 2/ 1 

C.Electives Courses (6 Credit hours) 
  0301201 Emergency care 3 3 0 Adult Nursing 1 / theory 1/ 3 
  0301202 Oncology nursing 3 3 0 Advanced Adult Nursing/ theory 2/ 3 
  0301303 Nursing informatics 3 3 0 None - 
  0301404 Geriatric care 3 3 0 None 1/ 4 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع

 
 كلية اآلداب

 
 متطلبات الكلية

 

 " فكر حضاري وحوار متمدن "
Civilized Thought … Civilized Dialogue 

 
 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

خاصة   معلومات
 اسم المادة المادةرقم  بالطالب

 ساعة
 معتمدة

 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 )الفصل/السنة( مسجل منجز

 ( ساعة معتمدة30ثانياً: متطلبات الكلية )
  1231002 1/2 - 1 2 2 تذوق النص العربي 
  1231302 3/3 (0اللغة العربية ) 1 2 2 مبادئ النحو والصرف 
  1231305 0/3 - 1 2 2 علوم القرآن والحديث 
  1231333 ( 3اللغة اإلنجليزية) 3/3 (0اللغة االنجليزية ) 1 2 2 
  1231022 0/0 - 1 2 2 التربية البيئية 
  1231322 0/3 - 1 2 2 مناهج وأساليب تدريس 
  1231060 3/0 - 1 2 2 تاريخ الفن االسالمي  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  

 QM16/0003   Study Plans Guide Al-Zaytoonah University of Jordan تقديم
 

QM16/0003   page 38/124 

 

Al-Zaytoonah University of Jordan 
 

Faculty of Arts 
 

Faculty Requirements 
 

 

 " فكر حضاري وحوار متمدن " 
Civilized Thought … Civilized Dialogue 

 
 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

Std.Info 
Course No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advis.Plan 

Pass. Reg. S/Y 

Second: Faculty Requirements (21 ) Credit Hours 

  0420113 Arabic Text Appreciation  3 3 0   

  0420214 Principles of syntax and Morphology 3 3 0 Arabic 1  

  0420222 English Language (2) 3 3 0 English 1  

  0420133 Environment Education  3 3 0 -  

  0420234 Curricula and Teaching Methods 3 3 0 - 0/3  

  0420161 History of the Islamic Art 3 3 0 -  

  0420215 The Science of Quran and Hadith 3 3 0 -  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  

 QM16/0003 جامعة الزيتونة األردنية                                                     دليل الخطط الدراسية                    تقديم
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 الـزيتـونــــة األردنيــةة ـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية اآلداب

Faculty of Arts 

 

 " فكر حضاري وحوار متمدن "
Civilized Thought … 
Civilized Dialogue 

 4102/0-4102رقم  الخطة الدراسية لتخصص اللغة العربية وآدابها )البكالوريوس( 
 معتمدة  ساعة (132عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 معلومات للطالب 
 ساعة اسم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 )الفصل/السنة( مسجل منجز
( ساعة معتمدة  80ثالثاً: متطلبات التخصص )  

(  ساعة معتمدة66االجبارية )أ: متطلبات التخصص   
  1210000 ( 0النحو العربّي)  2 2 1 ---- 3/0  
  1210303 ( 3النحو العربّي) (0النحو العربّي ) 1 2 2   ½ 
  1210220 ( 0البالغة العربية)  2 2 1 ---- 3/3  
  1210323 3/3 ---- 1 2 2 النقد األدبي القديم  
  1210030 0/0 ---- 1 2 2 األدب الجاهلي  
  1210333 0/3 األدب الجاهلي 1 2 2 األدب اإلسالمي واألموي  
  1210202 3/2 ---- 1 2 2 اللسانيات الحديثة  
  1210202 (2النحو العربّي ) (3النحو العربّي ) 1 2 2   0/2  
  1210205 ( 2النحو العربّي) (2النحو العربّي) 1 2 2   0/2  
  1210006  الصرف العربيعلم  2 2 1 ---- 3/0  
  1210220 0/2 ---- 1 2 2 العروض والقافية  
  1210332 ( 0األدب العباسي) 3/3 األدب اإلسالمي واألموي 1 2 2   
  1210232 ( 3األدب العباسي) (0األدب العباسي ) 1 2 2   0/2  
  1210223 3/2 ---- 1 2 2 مصادر اللغة واألدب  
  1210235 (3األدب العباسي ) 1 2 2 األدب األندلسي  3/2  
  1210236  هجري 03الى  7األدب العربي من القرن  2 2 1 ---- 0/2  
  1210207  3/2 ---- 1 2 2 الصوتيات العربية  
  1210208 0/2 ---- 1 2 2 فقة اللغة  
  1210222 3/2 النقد األدبي القديم 1 2 2 النقد األدبي الحديث  
  1210237 0/2 ---- 1 2 2 األدب الحديث  
  1210222 3/2 ---- 1 2 2 منهج البحث األدبي واللغوي  
  1210238 3/2 ---- 1 2 2 كتاب قديم  

( ساعة معتمدة6ب: متطلبات التخصص المساندة )  
  1231206 0/2 ---- 1 2 2 إعجاز القرآن  
  1231322  اإلسالميةتاريخ الحضارة العربية  2 2 1 ---- 0/3  

( ساعات معتمدة19ج: متطلبات التخصص االختيارية )  
  1210350  0/3 األدب اإلسالمي واألموي 1 2 2 موضوع خاص في األدب القديم  
  1210253 0/2 األدب الحديث 1 2 2 موضوع خاص في األدب الحديث  
  1210352 3/3 ---- 1 2 2 المعجم العربي  
  1210252 3/2 ---- 1 2 2 قضايا لغوية  
  1210252 ( 3البالغة العربية) (0البالغة العربية ) 1 2 2   0/2  
  1210239 0/2 ---- 1 2 2 األدب المقارن  

واجتازها(( ساعات معتمدة  )بإمكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة على أن ال يكون سبق 2رابعاً: متطلب حر )  

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية اآلداب

Faculty of Arts 

 

 " فكر حضاري وحوار متمدن " 
Civilized Thought … 
Civilized Dialogue 

Course Plan for Arabic Department (Bachelor) No. 4102-4102/0  
The number of course plan hours are (132 ) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advis. 
Plan 

Pass. Reg. S/Y 

Third: Major Requirements ( 82 ) Credit Hours 
A) Mandatory Major Requirements ( 63) Credit Hours                                                            

  0401111 Arabic  Syntax (1) 3 3 0 Principles of Syntax 
and Morphology 1/1 

  0401212 Arabic Syntax (2) 3 3 0 Arabic  Syntax (1) 1/2 

  0401331 Arabic Rhetoric (1) 3 3 0 - 2/1 

  0401232 Old Arabic Literary Criticism 3 3 0 - 2/1 

  0401121 Pre-Islamic Literature 3 3 0 - 2/1 

  0401222 Islamic and Umayyad Literature 3 3 0 Pre-Islamic Literature 2/2 

  0401313 Modern linguistics 3 3 0 - 2/1 

  0401314 Arabic  Syntax (3) 3 3 0 Arabic Syntax (2) 3/1 

  0401415 Arabic  Syntax (4) 3 3 0 Arabic  Syntax (3) 3/2 

  0401116 Arabic Morphology 3 3 0 - 3/2 

  0401341 The Science of Prosody and Rhyme 3 3 0 - 3/1 

  0401223 Abbasid Literature (1) 3 3 0 Islamic and Umayyad 
Literature 3/1 

  0401324 Abbasid Literature (2) 3 3 0 Abbasid Literature (1) 3/1 

  0401342 Sources of Arabic Language and 
Literature 3 3 0 - 3/1 

  0401325 Andalusian Literature 3 3 0 Abbasid Literature (2) 4/1 

  0401426 c. AH th12- th7 fromArabic Literature  3 3 0 - 4/1 

  0401317 Arabic Phonology 3 3 0 - 4/1 

  0401418 Arabic Philology 3 3 0 - 4/1 

  0401433 Modern Arabic Literary Criticism 3 3 0 Old Arabic Literary Criticism 4/2 

  0401427 Modern Literature 3 3 0 - 4/2 

  0401443 Methods of Arabic Literary & Linguistic 
Research 3 3 0 - 4/1 

  0401428 An Old Arabic Book 3 3 0 - 4/2 
B) Mandatory Major Supporting Requirements (10 )Credit Hours 
  0420316 The Inimitability of Qur’an 3 3 0 - 3/1 
  0420243 History of Arab-Islamic civilization 3 3 0 -  

C) Major Electives (9) Credit Hours                                                                                        

  0401251 Special Topic in old literature 3 3 0 Islamic and Umayyad 
Literature 1/1 

  0401452 Special Topic in Modern  literature  3 3 0 Modern  literature 3/2 
  0401253 Arabic Lexicography 3 3 0 - 3/2 

  0401353 Linguistic issues 3 3 0 - 3/2 

  0401354 Arabic Rhetoric (1) 3 3 0 Arabic Rhetoric (2) 4/1 

  0401429 Comparative Literature 3 3 0 - 4/1 
Fourth: Free elective (3) Credit Hours (Student may choose any course from any course plan at the university unless the student had passed it. 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية اآلداب

Faculty of Arts  

 " فكر حضاري وحوار متمدن "
Civilized Thought … 
Civilized Dialogue 

 4102/0-4102الخطة الدراسية لتخصص اللغة االنجليزية/أدب )البكالوريوس(رقم 
 معتمدة  ( ساعة132عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 طالبلل  معلومات
 ساعة اسم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

 الخطة االرشادية

 )الفصل/السنة( مسجل منجز

ً : متطلبات التخصص )80( ساعة معتمدة  ثالثا
(  ساعة معتمدة66أ: متطلبات التخصص االجبارية )  

  1213000 0/0 - 1 2 2 مهارات القراءة والتلخيص  
  1213002 3/0 (0اللغة االنجليزية ) 1 2 2 الكتابة : الفقرة  
  1213330 0/3 (0اللغة االنجليزية ) 1 2 2 مهارات شفوية واستماع  
  1213320 ( 0قواعد اللغة اإلنجليزية) 0/3 (0اللغة االنجليزية ) 1 2 2   
  1213302 0/3 الكتابة : الفقرة 1 2 2 الكتابة المتقدمة : مقالة  
  1213333 3/3 - 1 2 2 مقدمة في علم اللغة  
  1213232 0/2 - 1 2 2 صوتيات اللغة اإلنجليزية  
  1213320 0/3 - 1 2 2 مدخل إلى األدب اإلنجليزي  
  1213205 0/2 الكتابة المتقدمة : مقالة 1 2 2 كتابة التقارير البحثية  
  1213223  القصيرة في االدب العالميالقصة  2 2 1 - 3/3  
  1213222 3/2 مقدمة في علم اللغة 1 2 2 علم المعاني  
  1213226 3/2 مقدمة في علم اللغة 1 2 2 اللغويات التطبيقية  
  1213222 0/2 مدخل إلى األدب اإلنجليزي 1 2 2 مدخل إلى المسرحية  
  1213222 3/2 مدخل إلى األدب اإلنجليزي 1 2 2 مدخل إلى الشعر  
  1213225 3/2 مدخل إلى األدب اإلنجليزي 1 2 2 مدخل إلى الرواية  
  1213270 3/2 مقدمة في علم اللغة 1 2 2 اساليب ومناهج تدريس انجليزي  
  1213226 0/2 مدخل إلى األدب اإلنجليزي 1 2 2 اآلدب االمريكي  
  1213225 0/2 مقدمة في علم اللغة 1 2 2 علم النحو  
  1213250 ( 0شكسبير) 0/2 مدخل إلى األدب اإلنجليزي 1 2 2   
  1213255 3/2 مدخل إلى األدب اإلنجليزي 1 2 2 النقد األدبي ومناهجه  
  1213260 0/2 - 1 2 2 االسلوبية في اللغة واالدب  
  1213206  لغويات / أدب –حلقة بحث 3/2 التقارير البحثيةكتابة  1 2 2   

( ساعة معتمدة2ب: متطلبات التخصص المساندة )  
  1212350 3/3 - 1 2 2 مدخل الى الترجمة  

( ساعات معتمدة16ج: متطلبات التخصص االختيارية )في اآلدب( )  
  1213252 0/2 مدخل إلى األدب اإلنجليزي 1 2 2 االدب العالمي  
  1213252  0798-0661االدب من 0/2 مدخل إلى األدب اإلنجليزي 1 2 2   
  1213253 ( 3شكسبير) 0/2 (0شكسبير ) 1 2 2   
  1213256 3/2 مدخل إلى األدب اإلنجليزي 1 2 2 االدب االنجليزي في القرن العشرين  

( ساعات معتمدة16د: متطلبات التخصص االختيارية )في اللغة( )  
  1213003 عامة مهارات دراسية  2 2 1 - 0/0  
  1213223 ( 3قواعد اللغة االنجليزية) 3/2 (0قواعد اللغة اإلنجليزية ) 1 2 2   
  1213222 3/2 مقدمة في علم اللغة 1 2 2 علم الصرف  
  1213227 3/2 علم المعاني 1 2 2 اللغويات المقارنة  
  0402417 4/1  1 2 2 اللغة العبرية 
  0402418 4/2  1 2 2 الصينية اللغة 

( ساعات معتمدة  )بإمكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازها(2رابعاً: متطلب حر )  
 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية اآلداب

Faculty of Arts  

حضاري وحوار متمدن "" فكر   
Civilized Thought … 
Civilized Dialogue 

Course Plan for English Department/literature (Bachelor) No. 4102-4102/0  
The number of course plan hours are (132 ) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Pract. 
Hours Prerequisite 

Advis. 
Plan 

Pas. Reg. S/Y 

Third: Major Requirements (  81) Credit Hours 
A) Mandatory Major Requirements ( 66) Credit Hours                                                            

  0402111 Reading &Synthesis Skills 3 3 1 - 1/1 

  0402113 Writing : the Paragraph 3 3 1 English 1 1/2 

  0402221 Oral and listening skills 3 3 1 English 1 2/1 

  0402231 English Grammar 1 3 3 1 English 1 2/1 

  0402214 Advanced Writing : the Essay 3 3 1 Writing:the Paragraph 2/1 

  0402222 Introduction to Linguistics 3 3 1 - 2/2 

  0402323 English Phonetics 3 3 1 - 3/1 

  0402241 Introduction to English Literature 3 3 1 - 2/1 

  0402315 Research Writing 3 3 1 Advanced Writing : the Essay 3/1 

  0402342 The Short Story in World Literature  3 3 1 - 2/2 

  0402334 Semantics 3 3 1 Introduction to Linguistics 3/2 

  0402436 Applied Linguistics 3 3 1 Introduction to Linguistics 4/2 

  0402343 Introduction to Drama 3 3 1 Introduction to English Literature 3/1 

  0402344 Introduction to Poetry 3 3 1 Introduction to English Literature 3/2 

  0402345 Introduction to the Novel 3 3 1 Introduction to English Literature 3/2 

  0402371 Methods and Curricula of  TEFL 3 3 1 Introduction to Linguistics 3/2 

  0402446 American Literature 3 3 1 Introduction to English Literature 4/1 

  0402435 Syntax  3 3 1 Introduction to Linguistics 4/1 

  0402451 Shakespeare 1 3 3 1 Introduction to English Literature 4/1 

  0402455 Literary  Criticism  3 3 1 Introduction to English Literature 4/2 

  0402461 Stylistics 3 3 1 - 4/1 

  0402416 Research Project- Linguistics /Literature 3 3 1 Research Writing 4/2 
B) Mandatory Major Supporting Requirements (6 ) Credit Hours                              
  404251 Introduction to  Translation 3 3 0 - 2/2 

C) Major Electives  (in Literature)  ( 6) Credit Hours                                                                                        

  0402353 World Literature 3 3 1 Introduction to English Literature 3/1 

  0402454 English Literature from 1660-1798 3 3 1 Introduction to English Literature 4/1 

  0402452 Shakespeare 2 3 3 1 Shakespeare 1 4/1 

  0402456 20th- Century English Literature 3 3 1 Introduction to English Literature 4/2 

D) Major Electives ( in language)  ( 6) Credit Hours                                                                                        

  0402112 General Study Skills 3 3 1  1/1 

  0402332 English Grammar 2 3 3 1 English Grammar1 3/2 

  0402333 Morphology 3 3 1 Introduction to Linguistics 3/2 

  0402437 Contrastive Linguistics  3 3 1 Semantics 4/2 
  0402417 Hebrew 2 2 1  4/1 
  0402418 Chinese Language 2 2 1  4/2 

Fourth: Student may choose and course from any course plan offered by the university, unless the student has already passed. 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية اآلداب

Faculty of Arts 

 

 " فكر حضاري وحوار متمدن " 
Civilized Thought … 
Civilized Dialogue 

 4102/0-4102رقم  ترجمة )البكالوريوس(  / الخطة الدراسية لتخصص اللغة االنجليزية
 معتمدة  ( ساعة132عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 للطالب  معلومات
 ساعة اسم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 السابقالمتطلب  عملي

الخطة 
 االرشادية

 )الفصل/السنة( مسجل منجز

( ساعة معتمدة  80ثالثاً: متطلبات التخصص )  
(  ساعة معتمدة66أ: متطلبات التخصص االجبارية )  

  1212000 0/0 - 1 2 2 مهارات القراءة واالستيعاب 
  1212002 ( 0مهارات كتابية) 3/0 (0اللغة االنجليزية ) 1 2 2 
  1212302 ( 3مهارات كتابية) 0/3 (0اللغة االنجليزية ) 1 2 2 
  1212305 0/3  1 2 2 مهارات المحادثة و االستماع 
  1212320  0/3 (0اللغة االنجليزية ) 1 2 2 مدخل إلى قواعد اللغة االنجليزية 
  1212323 3/3 - 1 2 2 مقدمة في اللغويات 
  1212350  0/3 - 1 2 2 الترجمةمدخل الى 
  1212230 0/2 - 1 2 2 مقدمة في االدب االنجليزي 
  1212233 3/2 مقدمة في االدب االنجليزي 1 2 2 مدخل الى الدراما 
  1212222 3/2 مقدمة في اللغويات 1 2 2 علم الداللة 
  1212220 0/2 مدخل الى الترجمة 1 2 2 ع(-ترجمة عامة )إ 
  1212223 0/2 مدخل الى الترجمة 1 2 2 إ(-ترجمة عامة )ع 
  1212222 0/2 مدخل الى الترجمة 1 2 2 ترجمة المصطلحات الفنية 
  1212260  0/2 مقدمة في اللغويات 1 2 2 الصوتيات 
  1212232 0/2 مقدمة في االدب االنجليزي 1 2 2 الرواية 
  1212222 0/2 ترجمة المصطلحات الفنية 1 2 2 الترجمة الصحفية 
  1212225 0/2 ترجمة المصطلحات الفنية 1 2 2 الترجمة القانونية 
  1212226 0/2 إ(-ترجمة عامة )ع 1 2 2 التدريب الميداني في الترجمة 
  1212227 إ(-ترجمة عامة )ع 1 2 2 الترجمة  التتابعية باللغتين  3/2 
  1212228  إ(-ترجمة عامة )ع 1 2 2 التزامنية باللغتينالترجمة  3/2 
  1212253 إ(-ترجمة عامة )ع 1 2 2 نقد الترجمات  0/2 
  1212252 3/2 نقد الترجمات 1 2 2 حلقة  بحث في الترجمة 

( ساعة معتمدة2ب: متطلبات التخصص المساندة )  
  1213223 0/2 - 1 2 2 القصة القصيرة في االدب العالمي  

( ساعات معتمدة03ج: متطلبات التخصص االختيارية )  
  1212003 0/0 - 1 2 2 مهارات دراسية  
  1212222 3/2 مدخل إلى قواعد اللغة االنجليزية  1 2 2 قواعد اللغة االنجليزية المتقدمة  
  1212225 3/2 مقدمة في اللغويات 1 2 2 مبادئ علم الصرف  
  1212270 3/2 مقدمة في اللغويات 1 2 2 اللغة االنجليزية  طرائق تدريس  
  1212226 0/2 علم الداللة 1 2 2 تحليل االخطاء اللغوية  
  1212227 0/2 مقدمة في اللغويات 1 2 2 اللغويات العملية  
  1212228 3/2 علم الداللة 1 2 2 علم اللغة المقارن  
  1212229 3/2 مقدمة في اللغويات 1 2 2 علم اللغة االجتماعي  

(( ساعات معتمدة  )بإمكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازها2رابعاً: متطلب حر )  
 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع

Al-Zaytoonah University of Jordan 
 

 كلية االداب
Faculty of  Arts 

 

 " فكر حضاري وحوار متمدن "
“Civilized Thought  
Civilized Dialogue 

Course Plan for English Department/Translation (Bachelor) No. 4102-4102/0  
The number of course plan hours are (132 ) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advis. 
Plan 

Pas. Reg. S/Y 

Third: Major Requirements (81) Credit Hours 
A) Mandatory Major Requirements ( 66) Credit Hours 
  0404111 Reading & synthesis skills 3 3 0  1/1 
  0404113 Writing skills 1 3 3 0 English 1 1/2 
  0404214 Writing skills 2 3 3 0 English 1 2/1 
  0404215 Conversation & listening skills 3 3 0  2/1 
  0404231 Introduction to English Grammar 3 3 0 English 1 2/1 
  0404232 Introduction to Linguistics 3 3 0 English 1 2/2 
  0404251 Introduction to Translation 3 3 0 English 1 2/1 
  0404321 Introduction to English Literature 3 3 0 English 1 3/1 

  0404322 Introduction to Drama 3 3 0 Introduction to 
Translation 3/2 

  0404333 Semantics 3 3 0 Introduction to 
Linguistics 3/2 

  0404341 General Translation E/A 3 3 0 Introduction to 
Translation 3/1 

  0404342 General Translation A/E 3 3 0 Introduction to 
Translation 3/1 

  0404343 Translation of Technical Terms 3 3 0 Introduction to 
Translation 3/1 

  0404361 Phonetics  3 3 0 Introduction to 
Linguistics 3/1 

  0404423 Novel 3 3 0 Introduction to 
Translation 4/1 

  0404444 Journalistic 3 3 0 Translation of Technical  
term 4/1 

  0404445 Legal Translation 3 3 0 Translation of Technical  
term 4/1 

  0404446 Field Training / Translation 3 3 0 General translation A/E 4/1 
  0404447 Consecutive Translation 3 3 0 General translation A/E 4/2 
  0404448 Simultaneous Translation 3 3 0 General translation A/E 4/2 
  0404452 Translation Criticism 3 3 0 General translation A/E 4/1 
  0404453 Research Project in Translation 3 3 0 Translation Criticism 4/2 

B) Mandatory Major Supporting Requirements ( 3) Credit Hours 
  1213223 Short story in the world Literature 3 3 0 - 3/1 

C) Major Electives ( 12) Credit Hours 
  0404112 Study  Skills 3 3 0 - 1/1 

  0404334 Advanced English Grammar 3 3 0 Introduction to English 
Grammar 3/2 

  0404335 Principles of Morphology 3 3 0 Introduction to 
Linguistics 3/2 

  0404371 Methods in TEFL 3 3 0 Introduction to 
Linguistics 3/2 

  0404436 Linguistic Error Analysis 3 3 0 semantics 4/1 

  0404437 Applied Linguistics 3 3 0 Introduction to 
Linguistics 4/1 

  0404438 Contrastive Linguistics 3 3 0 Semantics 4/2 

  0404439 Socio  Linguistics 3 3 0 Introduction to 
Linguistics 4/2 

Fourth: Student may choose any course from other course plan offered by the university, unless the student has already passed it.. 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية اآلداب

Faculty of Arts  

 " فكر حضاري وحوار متمدن " 
Civilized Thought … 
Civilized Dialogue 

 4102/0-4102رقم نجليزية وآدابهما )البكالوريوس( الخطة الدراسية لتخصص اللغة الفرنسية واال
 معتمدة  ( ساعة132عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 للطالب  معلومات
 ساعة اسم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

 الخطة االرشادية

 )الفصل/السنة( مسجل منجز

( ساعة معتمدة  80ثالثاً: متطلبات التخصص )  
(  ساعة معتمدة69أ: متطلبات التخصص االجبارية )  

  1216000  0/0 _________ 1 2 2 (0)اللغة الفرنسية 
  1216030 ( 0تدريبات لفظية ولغوية) 0/0 _________ 1 2 2 
  1216003 ( 3اللغة الفرنسية) 3/0 (0اللغة الفرنسية ) 1 2 2 
  1216033 ( 3تدريبات لفظية ولغوية) 3/0 (0تدريبات لفظية ولغوية ) 1 2 2 
  1216302 ( 2اللغة الفرنسية) 1/2 (3اللغة الفرنسية ) 1 2 2 
  1216332 ( 0قواعد اللغة الفرنسية) 1/2 (3تدريبات لفظية ولغوية ) 1 2 2 
  1216302  1/2 (0اللغة اإلنجليزية ) 1 2 2 مهارات قراءة وتلخيص باللغة اإلنجليزية 
  1216332 ( 3قواعد اللغة الفرنسية) 3/3 (0قواعد اللغة الفرنسية ) 1 2 2 
  1216335 ( 0قواعد اللغة اإلنجليزية) 3/3 (0اللغة اإلنجليزية ) 1 2 2 
  1216305 ( 0مهارات محادثة واستماع فرنسية) 3/3 (2اللغة الفرنسية ) 1 2 2 
  1216206 0/2 (3اللغة اإلنجليزية ) 1 2 2 مهارات شفوية واستماع باللغة اإلنجليزية 
  1216207  0/2 (3قواعد اللغة الفرنسية ) 1 2 2 ( : الفقرة0الفرنسي )التعبير الكتابي 
  1216208 0/2 (3مهارات محادثة واستماع فرنسية ) 1 2 2 مهارات القراءة واإلستيعاب الفرنسية 
  1216236 0/2 (0قواعد اللغة اإلنجليزية ) 1 2 2 مدخل إلى اللغويات 
  1216220  0/2 (3اللغة اإلنجليزية ) 1 2 2 العالميالقصة القصيرة في األدب 
  1216220 3/2 مهارات القراءة واإلستيعاب الفرنسية 1 2 2 نصوص فرنسية مسرحية معاصرة 
  1216223 3/2 مهارات القراءة واإلستيعاب الفرنسية 1 2 2 تحليل النصوص األدبية 
  1216223 3/2 (3اإلنجليزية )اللغة  1 2 2 مدخل إلى األدب اإلنجليزي 
  1216237  0/2 (0قواعد اللغة اإلنجليزية ) 1 2 2 الصوتيات 

  1216222 ( منذ القرون الوسطى 0تاريخ األدب الفرنسي : )
 0/2 تحليل النصوص األدبية 1 2 2 وحتى الثورة الفرنسية

  1216222 0/2 مدخل إلى األدب اإلنجليزي 1 2 2 مناهج النقد األدبي 
  1216252 ( ف/ع و ع/ف0ترجمة : )    0/2 مهارات القراءة واإلستيعاب الفرنسية 

  1216222 ( القرن التاسع عشر 3تاريخ األدب الفرنسي : )
 3/2 (1تاريخ األدب الفرنسي ) 1 2 2 والعشرين 

( ساعة معتمدة2ب: متطلبات التخصص المساندة )    
  1213226 3/2 مدخل إلى األدب اإلنجليزي 1 2 2 األدب األمريكي 

( ساعات معتمدة19ج: متطلبات التخصص االختيارية )  
  1216350 ( 3مهارات محادثة واستماع فرنسية) 3/3 (0مهارات محادثة واستماع فرنسية ) 1 2 2 
  1216253 ( المقالة3التعبير الكتابي الفرنسي : ) 3/2 الفقرة( : 0التعبير الكتابي الفرنسي ) 1 2 2 
  1216252  0/2 مهارات القراءة واإلستيعاب الفرنسية 1 2 2 الحضارة الفرنسية 
  1216255  0/2 مهارات القراءة واإلستيعاب الفرنسية 1 2 2 أساليب تدريس اللغة الفرنسية 
  1216256 ( ف/ع و ع/ف3ترجمة: ) 3/2 (0ترجمة ) 1 2 2 
  1216257  3/2 (0ترجمة ) 1 2 2 ألغراض تخصصيةاللغة الفرنسية 

(( ساعات معتمدة  )بإمكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازها2رابعاً: متطلب حر )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 اآلداب كلية
Faculty of Arts 

 

 " فكر حضاري وحوار متمدن "
Civilized Thought  
Civilized Dialogue 

Course Plan for The Department of French & English language and their 
literatures (Bachelor)  

No. 4102-4102/0 The number of course plan hours are (132 ) Credit Hours 

 عراقة وجودة"" 
Tradition and Quality”" 

 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Pract. 
Hours Prerequisite 

Advis 
.Plan 

Pass. Reg. S/Y 

Third: Major Requirements (81  ) Credit Hours 

A) Mandatory Major Requirements (69 ) Credit Hours                                                            

  0406111 French language (1) 3 3 0 - 0/1 
  0406121 Phonetic and lingual applications (1) 3 3 0 - 1/1 
  0406112 French language (2) 3 3 0 French language (1) 2/1 
  0406122 Phonetic and lingual applications (2) 3 3 0 Phonetic and lingual applications (1) 2/1 
  0406213 French language (3) 3 3 0 French language (2) 1/2 

  0406223 French grammar (1) 3 3 0 Phonetic and lingual applications (2) 1/2 

  0406214 English Reading &Synthesis Skills 3 3 0 English Language (1) 1/2 
  0406224 French grammar (2) 3 3 0 French grammar (1) 2/2 
  0406225 English grammar |(1) 3 3 0 English Language (1) 2/2 
  0406215 French Oral and listening skills1 3 3 0 French language 3 2/2 
  0406316 English Oral and listening skills 3 3 0 English Language (2) 1/3 
  0406317 French Writing skills 1 : the Paragraph 3 3 0 French grammar (2) 1/3 

  0406318 French reading and comprehension skills 3 3 0 French grammar (2) 1/3 

  0406326 Introduction to Linguistics 3 3 0 English grammar(1) 1/3 
  0406341 The Short Story in World Literature 3 3 0 English Language (2) 1/3 

  0406331 Contemporary French dramatic texts 3 3 0 French reading and comprehension 
skills 2/3 

  0406332 Analysis of literary texts 3 3 0 French reading and comprehension 
skills 2/3 

  0406342 Introduction to English Literature 3 3 0 English Language (2) 2/3 

  0406427 English Phonetics 3 3 0 English grammar(1) 1/4 

  0406433 History of French literature 1 : from the 
Middle Ages to the French Revolution 3 3 0 Analysis of literary texts 1/4 

  0406443 Literary  Criticism 3 3 0 Introduction to English Literature 1/4 

  0406453 Translation 1 : F/A & A/F 3 3 0 French reading and comprehension 
skills 1/4 

  0406434 and  THHistory of French literature 2 : the 19
century THthe 20 3 3 0 History of French literature 1 2/4 

B) Mandatory Major Supporting Requirements (3 ) Credit Hours 
  0402446 American Literature 3 3 0 Introduction to English Literature 2/4 

C) Major Electives (09 ) Credit Hours 
  0406251 French Oral and listening skills 2 3 3 0 French Oral and listening skills1 1/3 
  0406352 French Writing skills 2 : essay 3 3 0 French Writing skills 1 2/3 

  0406454 French civilization 3 3 0 French reading and comprehension 
skills 1/4 

  0406455 French teaching’s methods 3 3 0 French reading and comprehension 
skills 1/4 

  0406456 Translation 2 : F/A & A/F 3 3 0 Translation 1 2/4 

  0406457 Functional French 3 3 0 French reading and comprehension 
skills 2/4 

Fourth: Free elective (3) Credit Hours (Student may choose any course from any course plan at the university unless the student had passed it. 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية اآلداب

Faculty of Arts 

 

 " فكر حضاري وحوار متمدن "
Civilized Thought … 
Civilized Dialogue 

 4102/0-4102رقم  الخطة الدراسية لتخصص معلم صف )برنامج البكالوريوس(
 معتمدة  ( ساعة132عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 ساعة اسم المادة رقم المادة طالبلل معلومات
 معتمدة

 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 )الفصل/السنة( مسجل منجز
( ساعة معتمدة 80ثالثاً: متطلبات التخصص )  

(  ساعة معتمدة73أ: متطلبات التخصص االجبارية )  
  1212000 0/0 - 1 12 12 المهارات القرائية وأساليب تدريسها  
  1212303 3/3 المهارات القرائية وأساليب تدريسها 1 12 12 المهارات الكتابية وأساليب تدريسها  
  1212202 3/2 - 1 12 12 أدب األطفال  
  1212030 3/0 - 1 12 12 أساليب "تربية األطفال في اإلسالم  
  1212333 (0التربية اإلسالمية وأساليب تدريسها) 0/3 أساليب "تربية األطفال في اإلسالم 1 12 12   
  1212232 (3التربية اإلسالمية وأساليب تدريسها) (0التربية إسالمية وأساليب تدريسها) 1 12 12   0/2  
  1212320 3/3 - 1 12 12 مهارات تدريس التربية االجتماعية  
  1212223 (0"تربية اجتماعية وأساليب تدريسها) 0/2 مهارات تدريس التربية االجتماعية 1 12 12   

  1212222 (3"تربية اجتماعية وأساليب تدريسها) "تربية اجتماعية وأساليب  1 12 12 
(0تدريسها)  0/2  

  1212020 0/0 - 13 13 12 استخدام المختبر في تدريس العلوم لألطفال  

  1212023 (0مفاهيم علمية وأساليب تدريسها) استخدام المختبر في تدريس العلوم  1 12 12 
3/0 لألطفال  

  1212222 (3مفاهيم علمية وأساليب تدريسها) (0مفاهيم علمية وأساليب تدريسها) 1 12 12   0/2  
  1212322 (0مفاهيم أساسية في الرياضيات وأساليب تدريسها)  12 12 1 - 0/3  

  1212225 (3مفاهيم أساسية في الرياضيات وأساليب تدريسها) مفاهيم أساسية في الرياضيات  1 12 12 
(0وأساليب تدريسها)  3/2  

  1212350 0/3 - 13 13 12 استخدام الحاسوب في التعليم  
  1212353 3/3 - 13 13 12 تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية  
  1212252  نظريتربية عملية  12 12 1 - 3/2  
  1212252 4/1 - 1 12 12 طرائق التدريس للصفوف األولى 
  1212260 0/2 - 1 12 12 اإلدارة الصفية  
  1212263 3/2 - 1 12 12 قياس وتقويم تعلم الطلبة  
  1212262 3/2 - 1 12 12 علم النفس التربوي  
  1212270 (0التربية العملية) 0/2 تربية عملية نظري 16 1 12   
  1212273 (3التربية العملية) (0التربية العملية) 03 1 16   3/2  

( ساعات معتمدة19ب: متطلبات التخصص االختيارية )  
  1212255 0/3 - 1 12 12 تصميم التدريس  
  1212262 0/2 - 1 12 12 نظام التربية والتعليم في األردن  
  1212265  تربية الطفلمدخل إلى  12 12 1 - 3/3  
  1212266 3/2 - 1 12 12 مهارات حياتية  
  1212267 4/1 - 1 12 12 موضوع خاص في تعلم وتعليم األطفال 
  1212268 4/1 - 1 12 12 البحث اإلجرائي 

الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازها(( ساعات معتمدة  )بإمكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في 2رابعاً: متطلب حر )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية االداب

Faculty of Arts 

 

 " فكر حضاري وحوار متمدن "
“Civilized Thought 
Civilized Dialogue” 

Course Plan for Class Teacher Department (Bachelor) No. 4102-4102/0  
The number of course plan hours are (132 ) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

Std.info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advis. 
 Plan 

Pass. Reg. S/Y 

Third: Major Requirements ( 81 ) Credit Hours out of (100) recommended hours as follows: 

A) Mandatory Major Requirements (62 ) Credit Hours                                                            

  0403111 Literacy skills and techniques of teaching 3 3 0  1/1 

  0403212 Writing skills and techniques of teaching 3 3 0 Literacy skills and techniques of 
teaching 2/2 

  0403313 Literature kids 3 3 0  3/2 

  0403121 Methods of raising children in Islam 3 3 0  1/2 

  0403222 Islamic education and teaching methods 1 3 3 0 Methods of raising children in 
Islam 2/1 

  0403323 Islamic education and teaching methods(2) 3 3 0 Islamic education and teaching 
methods 1 3/1 

  0403231 Education teaching socio skills 3 3 0  2/2 

  0403332 Social education and of teaching methods(1) 3 3 0 Educational teaching social skills 3/1 

  0403433 Social education and teaching methods (2) 3 3 0 Social education and of teaching 
methods (1 4/1 

  0403141 Laboratory use in teaching science for kids 3 2 2  1/1 

  0403142 Scientific concepts and methods of teaching (1) 3 3 0 Laboratory use in teaching 
science for kids 1/2 

  0403343 Scientific concepts and methods of of teaching (2) 3 3 0 Scientific concepts and methods 
of teaching (1) 3/1 

  0403244 Basic concepts in mathematics and of teaching methods 
(1) 3 3 0  2/1 

  0403345 Basic concepts in mathematics and methods of of 
teaching(2) 3 3 0 Basic concepts in mathematics 

and of teaching methods (1) 3/2 

  0403251 The use of computers in education 3 2 2  2/1 

  0403252 Design and production of teaching aids 3 2 2  2/2 

  0403353 Educational process theoretical 3 3 0  3/2 

  0403454 Teaching methods to the early stage 3 3 0  4/1 

  0403361 Classroom management 3 3 0  3/1 

  0403462 Measuring and evaluating student learning 3 3 0  4/2 

  0403463 Educational Psychology 3 3 0  4/2 
  0403471 Practical education (1) 6 0 3 Educational process theoretical 4/1 
  0403472 Practical education (2) 6 0 12 Practical education (1) 4/2 

B) Mandatory Major Supporting Requirements (9 ) Credit Hours 
  0403455 Teaching design 3 3 0 - 2/1 
  0403464 System of Education in Jordan 3 3 0 - 4/1 
  0403365 Entrance to the child-rearing 3 3 0 - 2/2 
  0403366 The life skills 3 3 0 - 3/2 
  0403367 Special Topic in learning and teaching kids 3 3 0 - 4/1 
  0403468 action research 3 3 0 - 4/1 

Fourth: Free elective (3) Credit Hours (Student may choose any course from any course plan at the university unless the student had passed it 
 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  

 QM16/0003 جامعة الزيتونة األردنية                                                     دليل الخطط الدراسية                    تقديم
 

QM16/0003   page 49/124 

 

 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية اآلداب

Faculty of Arts 

 

 " فكر حضاري وحوار متمدن "
Civilized Thought … 
Civilized Dialogue 

 4102/0-4102رقم  الخطة الدراسية لتخصص التصميم الجرافيكي )البكالوريوس(
 معتمدة  ( ساعة132الخطة )عدد ساعات 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

معلومات خاصة 
 ساعة اسم المادة رقم المادة بالطالب

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 )الفصل/السنة( مسجل منجز

( ساعة معتمدة  80ثالثاً: متطلبات التخصص )  
(  ساعة معتمدة75متطلبات التخصص االجبارية )أ:   

  1215020 0/  0 ------ 1 2 2 علم الجمال  
  1215000 0/  0 ------ 2 0 2 أسس التصميم الثنائي والثالثي االبعاد  
  1215023 0/  0 ------ 2 0 2 المدخل الى الرسم  
  1215003 الرسم المدخل الى 2 0 2 نظرية اللون وتطبيقاتها  3  /0  
  1215002 0/  3 أسس التصميم الثنائي والثالثي االبعاد 2 0 2 المنظور الوصفي  
  1215330 3/  0 نظرية اللون وتطبيقاتها 1 2 2 تاريخ تصميم الجرافيك  
  1215333 3/  0 نظرية اللون وتطبيقاتها 2 0 2 تكنولوجيا تصميم الجرافيك  
  1215320  كاداة تصميم جرافيكالحاسوب 3/  0 اسس التصميم الثنائي والثالثي االبعاد 2 0 2   
  1215332 ( 0التايبوغرافي) 3/  3 تكنولوجيا تصميم الجرافيك 2 0 2   
  1215335 3/  3 الحاسوب كاداة تصميم جرافيك 2 0 2 التصوير الفوتوغرافي الرقمي  
  1215332 3/  3 نظرية اللون وتطبيقاتها 3 3 2 نظريات االتصال البصري  
  1215223 ( 0كمبيوتر جرافيكس) 2/  0 الحاسوب كاداة تصميم جرافيك 2 0 2   
  1215222 2/  0 الحاسوب كاداة تصميم جرافيك 2 0 2 الرسوم التوضيحية الرقمية لتصميم الجرافيك  
  1215222  (0التايبوغرافي ) 2 0 2 النشر االلكتروني  0  /2  
  1215222 2/  3 تكنولوجيا تصميم الجرافيك 2 0 2 تقنيات الطباعة  
  1215202 (0كمبيوتر جرافيكس ) 2 0 2 التشكيل الثالثي االبعاد بالحاسوب/جرافيك  3  /2  
  1215205 2/  3 نظريات االتصال البصري 1 2 2 منهج وسيكولوجيا التصميم  
  1215225 2/  0 كمبيوتر جرافيكس 2 0 2 تصميم االعالن  

  1215235 التشكيل الثالثي االبعاد  2 0 2 تصميم التغليف
2/  0 بالحاسوب/جرافيك  

  1215226 التشكيل الثالثي االبعاد  2 0 2 المدخل الى الرسوم المتحركة بالحاسوب
2/  0 بالحاسوب/جرافيك  

  1215227 ( 3كمبيوتر جرافيكس) (0) كمبيوتر جرافيكس 6 1 2   0/2  
  1215250   2/  3 تصميم االعالن 2 0 2 تدريبات ميدانية في تصميم الجرافيك  
  1215228 2/  3 المدخل الى الرسوم المتحركة بالحاسوب 2 0 2 تصميم صفحات المواقع االلكترونية  
  1215253 2/  3 ------ 8 3 6 بحث ومشروع التخرج  

( ساعات معتمدة16)  ب: متطلبات التخصص االختيارية  
  1215362 0/3 ------ 2 0 2 الخط العربي 
  1215363 3/0 ------ 2 0 2 المدخل الى الحفر والطباعة 
  1215322 0/3 ------ - 2 2 تاريخ الفن العالمي 
  1215262 0/2  3 3 2 مواضيع خاصة في تصميم الجرافيك 

)بإمكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازها( ( ساعات معتمدة 2رابعاً: متطلب حر )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة
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متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 اآلداب كلية

Faculty of Arts  

 

 " فكر حضاري وحوار متمدن "
Civilized Thought  

Civilized Dialogue “ 
Course Plan for The Department Graphic Design (Bachelor) No. 4102-4102/0  

The number of course plan hours are (132 ) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Pract. 
Hours Prerequisite 

Advis.  
Plan 

Pass. Reg. S/Y 

Third: Major Reuirements (81 credit hours) 

A) Specialization mandatory requirements (75 credit hours) 

  0405141 Aesthetics 3 3 0 ______ 1/1 

  0405111 Principles of 2D&3D Design 3 1 4 _______ 1/1 

  0405142 Introduction to Drawing 3 1 4 ______ 1/1 

  0405112 Color Theory and Practice 3 1 4 Introduction to Drawing ½ 

  0405113 Perspective 3 1 4 Principles of 2D&3D Design 1/2 

  0405221 History of Graphic Design 3 3 0 Color Theory and Practice 2/1 

  0405222 Graphic Design Technology 3 1 4 Color Theory and Practice 2/1 

  0405231 Computer as a Graphic Design Tool 3 1 4 Principles of 2D&3D Design 2/1 

  0405223 Typography 1 3 1 4 Graphic Design Technology 2/2 

  0405225 Digital photography 3 1 4 Computer as a Graphic Design Tool 2/2 

  0405224 Theories of visual communication 3 2 2 Color Theory and Practice 2/2 

  0405332 Computer Graphics 1 3 1 4 Computer as a Graphic Design Tool 3/1 

  0405333 Digital Illustration for Graphic 
Design 3 1 4 Computer as a Graphic Design Tool 3/1 

  0405334 Electronic Publishing 3 1 4 Typography 1 3/1 

  0405344 Printing techniques 3 1 4 Graphic Design Technology 3/2 

  0405314 3D Modeling for Graphic Design 3 1 4 Computer Graphics 1 3/2 

  0405315 Design Psychology and 
Methodology  3 3 0 Theories of visual communication 3/2 

  0405435 Advertising Design 3 1 4 Computer Graphics 4/1 

  0405425 Packaging Design 3 1 4 3D Modeling for Graphic Design 4/1 

  0405436 Introduction to Computer Animation 3 1 4 3D Modeling for Graphic Design 4/1 

  0405437 Computer Graphics 2 3 0 6 Computer Graphics 1 4/1 

  0405451 Field Studies in Graphic Design 3 1 4 Advertising Design 4/2 

  0405438 Web Design 3 1 4 Introduction to Computer 
Animation 4/2 

  0405452 Graduation Project 6 2 8 ______ 4/2 

B) Major Requirements electives (06 credit hours) 

  0405263 Arabic Calligraphy 3 1 4 ---------- 2/1 

  0405262 Introduction to Etching & 
Printmaking 3 1 4 --------- 1/2 

  0405243 History of World Art 3 3 _ ---------- 2/1 

  0405364 Special Topics in Graphic Design 2 2 3 ____ 3/1 

Fourth: Free elective (3) Credit Hours (Student may choose any course from any course plan at the university unless the student had passed it. 
 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة
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متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية اآلداب

Faculty of Arts 

 

 " فكر حضاري وحوار متمدن " 
Civilized Thought … 
Civilized Dialogue 

 4102/0-4102رقم  )البكالوريوس(الخطة الدراسية لتخصص االتصال والعالقات الدولية 
 معتمدة  ( ساعة132عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

خاصة   معلومات
 ساعة اسم المادة رقم المادة بالطالب

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 )الفصل/السنة( مسجل منجز
( ساعة معتمدة  80ثالثاً: متطلبات التخصص )  

(  ساعة معتمدة69أ: متطلبات التخصص االجبارية )  
  1217000 0/0  1 12 12 مقدمة في العالقات الدولية  
  1217030 0/0  1 12 12 مقدمة في االتصال الجماهيري  
  1217032 الجماهيريمقدمة في االتصال  1 12 12 االتصال والتكنولوجيا  1/2 
  1217033 1/2  1 12 12 أساسيات االتصال في المنظمات والجماعات 
  1217003 3/0  1 12 12 مناهج البحث العلمي  
  1217320 1/2  1 12 12 المنظمات غير الحكومية 
  1217323 1/2  1 12 12 المنظمات الدولية 

  1217332 أساسيات االتصال في المنظمات  1 12 12 االتصال التنظيمي
3/3 والجماعات  

  1217302 3/3  1 12 12 الصراع العربي اإلسرائيلي  
  1217320 3/3  1 12 12 السياسة الخارجية واإلعالم  
  1217222  0/2  1 12 12 القانون الدولي  
  1217205 الدوليةمقدمة في العالقات  1 12 12 نظريات العالقات الدولية  0/2  
  1217235 0/2  1 12 12 التحرير التلفزيوني واإلذاعي  
  1217222 3/2  1 12 12 السلوك التنظيمي للمنظمات  
  1217222 3/2  1 12 12 فن المفاوضات  
  1217236 3/2 االتصال والتكنولوجيا 1 12 12 تصميم وسائل اإلعالم الحديثة  
  1217223  الخارجية األردنيةالسياسة 3/2 نظريات العالقات الدولية 1 12 12   
  1217222 0/2  1 12 12 تحليل السياسة الخارجية للقوى العظمى  
  1217237 0/2  1 12 12 العالقات العامة الرقمية  
  1217225 3/2 فن المفاوضات 1 12 12 إدارة المؤتمرات الدولية وفض النزاعات  
  1217226 3/2  1 12 12 موضوع خاص في المنظمات الدولية  
  1217208 )3/2  1 12 12 قراءات في االقتصاد السياسي)باإلنجليزية  
  1217209 3/2  1 12 12 نصوص سياسية باللغة اإلنجليزية  

( ساعات معتمدة16ب: متطلبات التخصص المساندة  )  
  0520308 0/2  1 12 12 االقتصاد األردني  
  1531219 3/2  1 12 12 اقتصاديات الموارد البشرية  

( ساعات معتمدة16ج: متطلبات التخصص االختيارية  )  
  1217302 3/3  1 12 12 العولمة  
  1217206 0/2  1 12 12 التنمية االجتماعية واالقتصادية  
  1217207 3/2  1 12 12 تاريخ الشرق األوسط وإفريقيا  
  1217225 )2/0  1 12 12 دراسات متقدمة في حقوق اإلنسان )باإلنجليزية  

( ساعات معتمدة  )بإمكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازها(2رابعاً: متطلب حر )  
 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس
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متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية
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متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
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ية ا
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متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية
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متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون
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متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية اآلداب

Faculty of Arts 

 

 " فكر حضاري وحوار متمدن " 
Civilized Thought … 
Civilized Dialogue 

Course Plan for the Communications and International Relations   
No. 4102-4102/0  

The number of course plan hours are (132 ) Credit Hours 

 وجودة" " عراقة
Tradition and Quality”" 

 
 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Pract. 
Hours Prerequisite 

Advis 
.Plan 

Pass. Reg. S/Y 

Third: Major Requirements: (81) credit hours from  (90)  suggested hours as follows: 

A) Major Compulsory hours: (69 ) Credit Hours                                                            

  1217000 Introduction to International Relations 3 3 0  1/1 

  0407121 Introduction to Mass Communication  3 3 0  1/1 
  0407123 Communication and Technology 3 3 0 Introduction to International Relations  

  0407122 Basics of communication in Organizations and 
Communities 3 3 0  1/2 

  0407112 Procedures of Scientific Research  3 3 0  2/1 

  1217320 Nongovernmental Organization  3 3 0   

  1217323 International Organizations 3 3 0 Basics of communication in 
Organizations and Communities 2/1 

  0407224 Organization of Communication 3 3 0  2/2 
  1217302 The Arab- Israeli Conflict 3 3 0 Disciplinary Conduct 2/2 
  1217320 Foreign Policy and Information 3 3 0  3/1 
  1217222 International Law 3 3 0  2/1 
  1217205 Theories of International Relations 3 3 0  2/1 

  1217235 Editing  in Television and Broadcasting 3 3 0 Introduction to International Relations 3/1 

  1217222 Disciplinary conduct of Organizations 3 3 0   
  1217222 The Art of Negotiating 3 3 0  3/1 

  1217236 Designing Modern Mass Media 3 3 0 Communication and Technology 3/2 

  1217223 Jordan’s Foreign Policy  3 3 0 Theories of International Relations 3/2 

  1217222 Analysis of Great Power’s Foreign Policy  3 3 0  4/1 

  1217237 Digital Public Relations  3 3 0  4/1 

  1217225 Administration of International Conferences 
and Conflict Resolution 3 3 0 The Art of Negotiating 4/1 

  1217226 A Special Subject in International 
Organizations       

  1217208 Readings in Political Economy (in English) 3 3 0  4/2 

  1217209 Political Texts (in  English)  3 3 0  4/2 

B) Major Optional Courses  (9 ) Credit Hours                              

  1217302 Globalization      

  1217206 Social and Economic Development  3 3 0 - 3/1 

  1217225 Advanced Studies in Human Rights (in 
English)      

  1217207 History of The Middle East and Africa 3 3 0  3/2 
C) Major Supporting Courses  (3 ) Credit Hours                                                                                        
  0520308 Jordanian Economy 3 3 0  3/1 
  1531219 Economics of Human Resources  3 3 0   

Fourth: Student may choose any course from other course plan offered by the university, unless the student has already passed it. 

 
 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية اآلداب

Faculty of Arts 

 

 " فكر حضاري وحوار متمدن " 
Civilized Thought … 
Civilized Dialogue 

 4102/0-4102لقسم العلوم االنسانية رقم الخطة الدراسية 
 معتمدة  ( ساعة52عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 ت مساندة (  *الخطة الدراسية  لقسم العلوم االنسانية تتضمن المواد الدراسية التي يدرسها القسم  لألخرين )متطلبات جامعة، ومتطلبات كلية ومتطلبا

 ساعات نوع المادة اسم المادة رقم المادة المجال الرقم
 معتمدة

 2 متطلب جامعة إجباري العلوم العسكرية 1231310 العلوم العسكرية 

 اللغة العربية .0

 2 متطلب جامعة إجباري اللغة العربية االستدراكية 1231110
 2 متطلب جامعة إجباري (0اللغة العربية ) 1231000
 2 متطلب جامعة اختياري الثقافة االسالمية 1231003
 2 متطلب كلية اآلداب تذوق النص العربي 1231002
 2 متطلب كلية اآلداب مبادئ النحو والصرف 1231302
 2 متطلب كلية اآلداب علوم القرآن والحديث 1231305
 2 متطلب مساند لقسم اللغة العربية اعجاز القرآن 1231206

 32 الساعات الدراسية في المجالمجموع 

 اللغة االنجليزية 2.

 2 متطلب جامعة إجباري اللغة االنجليزية االستدراكية 1231113
 2 متطلب جامعة إجباري (0اللغة االنجليزية ) 1231030
 2 متطلب كلية اآلداب (3اللغة االنجليزية ) 1231333

 9 مجموع الساعات الدراسية في المجال

 العلوم التربوية 3.

 2 متطلب جامعة اختياري مبادئ في التربية 1231020

 2 متطلب جامعة اختياري التربية الرياضية 1231023
 2 متطلب كلية اآلداب التربية البيئية 1231022
 2 متطلب كلية اآلداب مناهج وأساليب تدريس 1231322

 03 مجموع الساعات الدراسية في المجال

 التاريخ 4.

 2 متطلب جامعة اختياري تاريخ االردن الحديث 1231020
 2 متطلب جامعة اختياري الحضارة االنسانية 1231023
 2 متطلب مساند لقسم اللغة العربية تاريخ الحضارة العربية االسالمية 1231322

 9 مجموع الساعات الدراسية في المجال

 علم االجتماع 5.
 2 متطلب جامعة إجباري الوطنيةالتربية  1231050
 2 متطلب جامعة اختياري مدخل إلى علم االجتماع 1231353

 6 مجموع الساعات الدراسية في المجال

 التصميم الجرافيكي .5
 2 متطلب كلية اآلداب تاريخ الفن االسالمي 1231060

 2 مجموع الساعات الدراسية في المجال

 62 في الخطةمجموع الساعات الدراسية  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية اآلداب

Faculty of Arts  
 

 

 " فكر حضاري وحوار متمدن "
Civilized Thought … 
Civilized Dialogue 

Course Plan for the Department of Humanities No. 4102-4102/0  
The number of course plan hours are (63 ) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 The Department of Humanities offers Faculty of Arts courses as well as University Compulsory and Optional courses as 
follows: 

No. Fields Course 
No. 

Course Name Course Type Hours 

 Military 
Sciences 0420101 Military Sciences University Requirement/ Compulsory Course 3 

1. Arabic 

0420001 Remedial Arabic University Requirement/ Compulsory Course 3 
0420111 Arabic language(1) University Requirement/ Compulsory Course 3 
0420112 Islamic  Culture  University Requirement/ Elective  Course 3 
0420113 Arabic Text Appreciation  Faculty  Requirement 3 
0420214 Principles of Syntax  and Morphology Faculty  Requirement 3 
0420215 The Science o f Quran and Hadith Faculty  Requirement 3 
0420316 Inimitability of Quran Supportive Course in Arabic Department 3 
Total   24 

2. 
 English 

0420002 Remedial English University Requirement/ Compulsory Course 3 
0420121 English (1) University Requirement/ Compulsory Course 3 
0420222 English (2) Faculty  Requirement 3 
Total  9 

3. 
Education

al 
Sciences 

0420131 Principles of Education University Requirement/ Elective 3 
0420132 Physical Education University Requirement/ Elective 3 
0420133 Environment Education Faculty  Requirement 3 
0420234 Curricula and Teaching Methods Faculty  Requirement 3 
Total 12 

4. History 

0420141 Modern History of Jordan  University Requirement/ Elective 3 
0420142 Human Civilization University Requirement/ Elective 3 
0420243 History of Arabic Islamic Civilization Suppoertive Course in Arabic Department 3 
Total  9 

5. Sociology 
0420151 National Education University Requirement/ Compulsory Course 3 
0420152 Introduction to Sociology University Requirement/ Elective 3 
Total 6 

6. Graphic 
Design 

0420161 History of the Islamic Art Faculty  Requirement 3 
Total  3 

  Grand Total  63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
 

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
 

 

" واألبداع في األعمالالريادة "   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business” 

 متطلبات الكلية
 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

خاصة   معلومات
 ساعة اسم المادة رقم المادة بالطالب

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

 الخطة االرشادية

 )الفصل/السنة( مسجل منجز
 ( ساعة معتمدة:30ثانياً: متطلبات الكلية )

  1510001 ( 0مبادئ في العلوم اإلدارية) 0/0 -- 1 2 2 
  1513001 ( 0مبادئ المحاسبة) 0/0 -- 1 2 2 
  1531013 3/0 -- 1 2 2 الرياضيات التجارية 
  1531012 3/0 -- 1 2 2 اإلحصاء التجاري 
  1531312 0/3 -- 1 2 2 االقتصاد الكلي 
  1531315 3/3 -- 1 2 2 االقتصاد الجزئي 
  1516216 0/2 -- 1 2 2 مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية 

 
  

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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Al-Zaytoonah University of Jordan 
 

Faculty of Economics & Administrative Sciences 

 
 الريادة واألبداع في األعمال
Entrepreneurship and 
Innovation in business 

 

Faculty Requirements "عراقة وجودة " 
Tradition and Quality”" 

 

Std.info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advis.Plan 

Pass Reg. S/Y 

Second: Faculty Requirements (21 ) Credit Hours 

  0501110 Principles of Management (1) 3 3 0 ---- 1/1 

  0502110 Principles of  Accounting (1) 3 3 0 ---- 1/1 

  0520102 Business Statistics 3 3 0 ---- 1/2 

  0520103 Business Mathematics 3 3 0 ---- 1/2 

  0520204 Macroeconomics 3 3 0 ---- 2/1 

  0520205 Microeconomics 3 3 0 ---- 2/2 

  0506306 Introduction to Management 
Information Systems 3 3 0 ---- 1/2 

  



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

Faculty of Economics and Administrative Sciences 

 

" الريادة واألبداع في األعمال"   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business”  

 4102/0-4102رقم  الخطة الدراسية لتخصص إدارة األعمال )برنامج البكالوريوس(
 معتمدة  ( ساعة024عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

معلومات خاصة 
 بالطالب

 ساعة اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 )الفصل/السنة( مسجل منجز

 ( ساعة معتمدة  80ثالثاً: متطلبات التخصص )
 (  ساعة معتمدة52أ: متطلبات التخصص االجبارية )

  1510000 ( 3مبادئ في العلوم اإلدارية) 3/0 (0مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 
  1510333 0/3 (3مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 إدارة المشتريات والمخازن 
  1510303 0/3 (3مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 إدارة الموارد البشرية 
  1510330  3/3 الرياضيات التجارية 1 2 2 (0الكمية في االدارة )االساليب 
  1510202 0/2 (3مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 نظرية المنظمة 
  1510202 0/2 (3مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 السياسات واالستراتيجيات االدارية 
  1510222 0/2 (3العلوم اإلدارية )مبادئ في  1 2 2 إدارة اإلنتاج والعمليات 
  1510232 ( 3االساليب الكمية في االدارة) 3/2 (0االساليب الكمية في االدارة ) 1 2 2 
  1510223 3/2 (3مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 االدارة الدولية 
  1510222 3/2 (3مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 أدارة الوقت 
  1510223 3/2 (3مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 أدارة المشاريع 
  1510222 0/2 (3مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 أدارة األعمال الصغيرة 
  1510215  0/2 (3مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 أخالقيات األعمال 
  1510209 2/2 (3في العلوم اإلدارية )مبادئ  1 2 2 دراسات إدارية باللغة االنجليزية 
  1510216 0/2 (3مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 السلوك التنظيمي 
  1510220 3/2 (3مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 االدارة اإللكترونية 
  1510222 3/2 مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية 1 2 2 تطبيقات الحاسوب في االدارة 

  1510260 3/2 ( ساعة91بعد اجتياز الطالب ) 1 2 2 بحث تخرج في إدارة االعمال 
 ( ساعة معتمدة08ب: متطلبات التخصص المساندة )

  1513000 ( 3مبادئ المحاسبة) 3/0 (0مبادئ المحاسبة ) 1 2 2 
  1512001 3/0 -- 1 2 2 مبادئ التسويق 
  1512030  0/3 مبادئ التسويق 1 2 2 إدارة التسويق 
  1512301 ( 0االدارة المالية) 0/0 (0مبادئ المحاسبة ) 1 2 2 
  1531217 0/2 االقتصاد الجزئي 1 2 2 االقتصاد االداري 
  1610231 0/3 -- 1 2 2 مبادئ القانون التجاري 

 ( ساعات معتمدة9ج: متطلبات التخصص االختيارية )
  1510320  3/3 (3مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 العامةاإلدارة 
  0501333  3/2 (3مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 ادارة الجودة 
  0501418 0/2 (3مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 ادارة المعرفة 
  0501435 3/2 (3مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 ريادية األعمال 
  0501417 3/2 (3مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 ادارة التغيير 
  0501436 3/2 (3مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 ادارة االبداع 

 ( ساعات معتمدة  )بإمكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازها( 2رابعاً: متطلب حر )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

Faculty of Economics and Administrative Sciences 

 

" الريادة واألبداع في األعمال"   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business”  

Course Plan for Business Administration Department (Bachelor)  No. 4102-4102/0  
The number of course plan hours are (132 ) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 
 
 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advis.  
Plan 

Pas. Reg. S/y 
Third: Major Requirements ( 81 ) Credit Hours 
A) Mandatory Major Requirements (54 ) Credit Hours                                                            
  0501111 Principles of Management /2 3 3 0 Principles of Management /1 1/2 

  0501222 Management of purchasing and Stores 3 3 0 Principles of Management/2 2/1 

  0501212 Human Resource Management 3 3 0 Principles of Management/2 2/1 

  0501221 Quantitive Methods In Management/1 3 3 0  2/2 

  0501313 Organizational theory 3 3 0 Principles of Management/2 3/1 

  0501314 Managerial Strategies and Policies 3 3 0 Principles of Management/2 3/1 

  0501424 Production and Operations Management 3 3 0 Principles of Management/2 4/1 

  0501323 Quantitive Methods in Management /2 3 3 0 Quantitive Methods in Management /1 3/2 

  0501342 International Management 3 3 0 Principles of Management/2 3/3 

  0501343 Time Management 3 3 0 Principles of Management/2 2/3 

  0501332 Project Management 3 3 0 Principles of Management/2 2/3 

  0501444 Small Business Management 3 3 0 Principles of Management/2 4/1 

  0501415 Business Ethics 3 3 0 Principles of Management/2 4/1 

  0501419 Management Studies in English 3 3 0 Principles of Management/2 4/2 

  0501416 Organizational Behavior 3 3 0 Principles of Management/2 4/2 

  0501331 Electronic Management 3 3 0 Principles of Management/2 3/2 

  0501434 Computer Applications in Management 3 3 0 Introduction in MIS 4/2 

  0501461 Research Graduation Project in Business 
Administration 3 3 0 After the student passing 90 hour 4/2 

B) Mandatory Major Supporting Requirements (18 ) Credit Hours 

  0502111 Principles of Accounting /2 3 3 0 Principles of Accounting /1 1/2 

  0504110 Principles of Marketing 3 3 0 ---- 1/2 

  0504121 Marketing Management 3 3 0 Principles of Marketing 1/2 

  0503210 Financial Management/1 3 3 0 Principles of Accounting /1 1/1 

  0520307 Managerial Economics 3 3 0 Micro Economic 1/3 

  0601231 Principles of Commercial Law 3 3 0 ---- 2/1 

C) Major Electives (9 ) Credit Hours 
  0501241 General Management 3 3 0 Principles of Management /1 2/2 
  0501333 Quality Management 3 3 0 Principles of Management /2 3/2 
  0501418 Knowledge Management 3 3 0 Principles of Management /2 4/1 
  0501435 Entrepreneurship 3 3 0 Principles of Management /2 4/2 
  0501417 Change Management 3 3 0 Principles of Management /2 4/2 

  0501436 Creativity Management 3 3 0 Principles of Management /2 4/2 

Fourth: Free elective (3) Credit Hours (Student may choose any course from any course plan at the university unless the student had passed it. 
 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

Faculty of Economics and Administrative Sciences 

 

" الريادة واألبداع في األعمال"   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business”  

 4102/0-4102رقم مسار اللغة العربية  –الخطة الدراسية لتخصص المحاسبة )برنامج البكالوريوس( 
 معتمدة  ( ساعة024عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 
معلومات خاصة 

 ساعة اسم المادة رقم المادة بالطالب
 معتمدة

 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 )الفصل/السنة( مسجل منجز
 ( ساعة معتمدة  80ثالثاً: متطلبات التخصص )

 (  ساعة معتمدة52أ: متطلبات التخصص االجبارية )
  1513000 ( 3مبادئ المحاسبة ) (0/0) (0مبادئ المحاسبة ) 1 2 2 
  1513303  (0/3) (3مبادئ المحاسبة ) 1 2 2 محاسبة الشركات 
  1513302 ( 0المحاسبة المتوسطة ) (0/3) (3مبادئ المحاسبة ) 1 2 2 
  1513302 ( 3المحاسبة المتوسطة ) (3/3) (0المحاسبة المتوسطة ) 1 2 2 
  1513230 (0/2) (3مبادئ المحاسبة ) 1 2 2 تحليل القوائم المالية باإلنجليزي 
  1513233  (0/2) (3المحاسبة المتوسطة ) 1 2 2 النظرية المحاسبية 
  1513220  (0/2) (3مبادئ المحاسبة ) 1 2 2 مقدمة في محاسبة التكاليف 
  1513223 ( 0تدقيق الحسابات ) (3/2) (3المحاسبة المتوسطة ) 1 2 2 
  1513220  (3/2) محاسبة الشركات 1 2 2 المحاسبة الضريبية 
  1513223  (3/2) (3مبادئ المحاسبة ) 1 2 2 محاسبة المؤسسات المالية 
  1513222  (3/2) (3مبادئ المحاسبة ) 1 2 2 المحاسبة الحكومية 
  1513206  (0/2) (3المحاسبة المتوسطة ) 1 2 2 المحاسبة المتقدمة 
  1513232  (0/2) (3المحاسبة المتوسطة ) 1 2 2 معايير المحاسبة الدولية 
  1513235  (0/2) (3المحاسبة المتوسطة ) 1 2 2 المحاسبة الدولية 
  0502434  (3/2) (3مبادئ المحاسبة ) 1 2 2 المحاسبة االدارية 
  1513225  (3/2) (3تدقيق الحسابات ) 1 2 2 معايير التدقيق الدولية 
  1513225  (3/2) مقدمة في نظم المعلومات االدارية 1 2 2 نظم المعلومات المحاسبية 

  1513260  ( ساعة91بعد اجتياز الطالب ) 1 2 2 بحث تخرج في المحاسبة  
 ( ساعة معتمدة08ب: متطلبات التخصص المساندة )

  1510000 ( 3مبادئ في العلوم اإلدارية ) (3/0) (0مبادئ في العلوم االدارية ) 1 2 2 
  1510330 ( 0األساليب الكمية في اإلدارة ) (0/3) الرياضيات التجارية 1 2 2 
  1512301 ( 0اإلدارة المالية) (0/3) (0مبادئ المحاسبة ) 1 2 2 
  1512300 ( 3االدارة المالية ) (3/3) (0اإلدارة المالية ) 1 2 2 
  1512001 (0/0) -- 1 2 2 مبادئ التسويق 
  1610231  (0/3) -- 1 2 2 مبادئ القانون التجاري 

 ( ساعات معتمدة9ج: متطلبات التخصص االختيارية )

  1513205 ( ،0مبادئ المحاسبة ) 1 2 2 مدخل للمحاسبة باإلنجليزي 
 (0/2) (0اللغة االنجليزية )

  1513232  (0/2) (3المحاسبة المتوسطة ) 1 2 2 محاسبة الموارد الطبيعية 
  1513222  (3/2) مقدمة في محاسبة التكاليف 1 2 2 محاسبة التكاليف المتقدمة 
  1513222  (3/2) (3المحاسبة المتوسطة ) 1 2 2 محاسبة المؤسسات المتخصصة 
  1513236  (0/2) (3المحاسبة المتوسطة ) 1 2 2 المحاسبة االسالمية 
  1513226 ( 3تدقيق الحسابات ) (3/2) (0تدقيق الحسابات ) 1 2 2 

 ( ساعات معتمدة  )بإمكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازها( 2رابعاً: متطلب حر )  
 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

Faculty of Economics and Administrative Sciences 

 

" الريادة واألبداع في األعمال"   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business”  

Course Plan for Accounting Department (Bachelor) – English Track 
No. 2013-2014/1  The number of course plan hours are (132) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 
 

Std.Info 
Course 

No. Course Name Credit 
Hours 

Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advis. 
Plan 

Pass. Reg. S/Y 

Third: Major Requirements (81) Credit Hours out of (102) recommended hours as follows: 

A) Mandatory Major Requirements 54 Credit Hours                                                            
  E0502111 Principles of Accounting (2)  3 3 0 Principles of Management (1) (1/1) 
  E0502212 Company Accounting  3 3 0 Principles of Accounting (2) (2/1) 
  E0502213 Intermediate Accounting (1)  3 3 0 Principles of Accounting (2) (2/1) 
  E0502214 Intermediate Accounting (2)  3 3 0 Intermediate Accounting (1) (2/2) 
  E0502321 Financial Statement Analysis  3 3 0 Principles of Accounting (2) (3/1) 
  E0502322 Accounting Theory  3 3 0 Intermediate Accounting (2) (3/1) 
  E0502331 Introduction to Cost Accounting  3 3 0 Principles of Accounting (2) (3/1) 
  E0502332 Auditing (1)  3 3 0 Intermediate Accounting (2) (3/2) 
  E0502341 Tax Accounting  3 3 0 Company Accounting (3/2) 
  E0502342 Accounting for Financial Institution 3 3 0 Principles of Accounting (2) (3/2) 
  E0502343 Governmental Accounting 3 3 0 Principles of Accounting (2) (3/2) 
  E0502416 Advanced Accounting  3 3 0 Intermediate Accounting (2) (4/1) 
  E0502424 International Accounting Standards 3 3 0 Intermediate Accounting (2) (4/1) 
  E0502425 International Accounting 3 3 0 Intermediate Accounting (2) (4/1) 
  E0502434 Managerial Accounting  3 3 0 Principles of Accounting (2) (4/2) 
  E0502435 International Auditing Standards  3 3 0 Auditing (2) (4/2) 

  E0502445 Accounting Information System  3 3 0 Introduction to Management 
Information Systems (4/2) 

  E0502461 Graduation Project in Accounting  3 3 0 Pass in (90) credit hours  
B) Mandatory Major Supporting Requirements 18 Credit Hours                                                                  
  0501111 Principles of Management  (2)  3 3 0 Principles of Management  (1) (1/2) 

  0501221 Quantitative Methods in 
Management (1) 3 3 0 Business Mathematics (2/1) 

  0503210 Financial Management (1)  3 3 0 Principles of  Accounting (1) (2/1) 
  0503211 Financial Management  (2)  3 3 0 Financial Management (1) (2/2) 
  0504110 Principles of Marketing  3 3 0 -- (1/1) 
  0601231 Principles of Commercial Law  3 3 0 -- (2/1) 

  C) Major Electives 9 Credit Hours                

  E0502315 Introduction to Accounting in 
English 3 3 0 Principles of  Accounting (1) + 

English Language (1) (3/1) 

  E0502323 Natural Resources Accounting  3 3 0 Intermediate Accounting (2) (3/1) 
  E0502333 Advanced Cost Accounting  3 3 0 Company Accounting (3/2) 
  E0502344 Specialized Institutions Accounting  3 3 0 Intermediate Accounting (2) (3/2) 
  E0502426 Islamic Accounting  3 3 0 Intermediate Accounting (2) (4/1) 
  E0502436 Auditing (2) 3 3 0 Auditing (1) (4/1) 

Fourth: Free elective (3) Credit Hours (Student may choose any course from any course plan at the university unless the student had passed it) 
  

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

Faculty of Economics and Administrative Sciences 

 

" الريادة واألبداع في األعمال"   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business”  

 4102/0-4102رقم   لتخصص التسويق )برنامج البكالوريوس(الخطة الدراسية 
 معتمدة  ( ساعة024عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 
 

معلومات خاصة 
 ساعة اسم المادة رقم المادة بالطالب

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 )الفصل/السنة( مسجل منجز
 ( ساعة معتمدة  80ثالثاً: متطلبات التخصص )

 (  ساعة معتمدة61أ: متطلبات التخصص االجبارية )
  1512001 0/0 -------- 1 2 2 مبادئ التسويق 
  1512030 3/0 مبادئ التسويق 1 2 2 ادارة التسويق 
  1512006 3/0 مبادئ التسويق 1 2 2 ادارة المبيعات 
  1512005 3/0 ادارة التسويق 1 2 2 اتصاالت تسويقية 
  1512302 0/3 ادارة التسويق 1 2 2 ادارة التوزيع 
  1512237 3/2 الرياضيات التجارية 1 2 2 االساليب الكمية في التسويق 
  1512233 0/2 ادارة التسويق 1 2 2 بحوث التسويق 
  1512320 3/3 ادارة التسويق 1 2 2 تسويق الخدمات 
  1512323 0/3 ادارة التسويق 1 2 2 التسويق الصناعي 
  1512203 0/2 ادارة التسويق 1 2 2 سلوك المستهلك 
  1512322 3/3 مبادئ التسويق 1 2 2 التسويق المصرفي 

  1512235 مبادئ التسويق 1 2 2 التسويق الدولي باإلنجليزي 
 3/2 (0اللغة االنجليزية )

  1512232 0/2 ادارة التسويق 1 2 2 االستراتيجيات في التسويق 
  1512250 3/2 مقدمه في نظم المعلومات االدارية 1 2 2 تطبيقات الحاسوب في التسويق 
  1512222 3/2 ادارة التسويق 1 2 2 التطبيقات العملية في االعالن 
  1512223 0/2 مبادئ التسويق 1 2 2 البيع الشخصي والتسويق المباشر 
  1512222 3/2 ادارة التسويق 1 2 2 ادارة عالقات الزبائن 
  1512220 0/2 ادارة التسويق 1 2 2 التسويق االلكتروني 
  1512226 0/2 ( ساعة91بعد اجتياز الطالب ) 1 1 2 التدريب الميداني 

  1512227 بحوث التسويق ، 1 1 2 بحث التخرج 
 3/2 ( ساعة91اجتياز الطالب )بعد 

 ( ساعة معتمدة03ب: متطلبات التخصص المساندة )
  0501424  3/2 ادارة التسويق 1 2 2 ادارة االنتاج والعمليات 
  0503210 ( 0ادارة مالية ) 0/3 (0مبادئ المحاسبة ) 1 2 2 
  0601231  0/2 ------ 1 2 2 مبادئ القانون التجاري 
  0501212  3/3 (0مبادئ في العلوم االدارية ) 1 2 2 ادارة الموارد البشرية 

 ( ساعات معتمدة9ج: متطلبات التخصص االختيارية )
  0504452 0/2 ------- 1 2 2 العالقات العامة واالتصال باإلنجليزي 
  0504426 0/2 ادارة التسويق 1 2 2 ادارة التجزئة 
  0504444  0/2 مبادئ التسويق 1 2 2 الدوائيالتسويق 
  0504453 3/2 ادارة التسويق 1 2 2 التسويق في المؤسسات غير الربحية 
  0504413 3/2 ادارة التسويق 1 2 2 تطوير المنتجات  وتسعيرها 
  0504454 3/2 ادارة التسويق 1 2 2 الدراسات التسويقية المتخصصة 

 ( ساعات معتمدة  )بإمكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازها( 2رابعاً: متطلب حر )  

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

Faculty of Economics and Administrative Sciences 

 

" الريادة واألبداع في األعمال"   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business”  

Course Plan for  Marketing  Department (Bachelor) No. 4102-4102/0  
The number of course plan hours are (132 ) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 

Std.Info 
Course No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advis. 
Plan 

Pass. Reg. S/Y 

Third: Major Requirements ( 81 ) Credit Hours 

A) Mandatory Major Requirements (60 ) Credit Hours                                                            
  0504110 Principles of Marketing  3 3 0 --------- 1/1 
  0504121 Marketing Management  3 3 0 Principles of Marketing 1/2 

  0504116 Sales Management  3 3 0 Principles of Marketing 1/2 

  0504115 Marketing Communications  3 3 0 Marketing  management 1/2 

  0504214 Distribution  Management  3 3 0 Marketing  management 2/1 
  0504327 Quantitative Methods in marketing  3 3 0 Business Mathematics 3/2 
  0504322 Marketing Research  3 3 0 Marketing  management 3/1 
  0504241 Marketing Of Services  3 3 0 Marketing  management 2/2 

  0504242 Industrial Marketing  3 3 0 Marketing  management 2/1 
  0504312  Consumer Behavior  3 3 0 Marketing management 3/2 
  0504243 Marketing of Banking  3 3 0 Principles of Marketing 2/2 
  0504325  International Marketing ( English )  3 3 0 Principles of Marketing 3/1 
  0504327 Marketing Strategies  3 3 0 Marketing  management 4/1 

  0504351 Computer Applications in Marketing 3 3 0 Introduction to Management 
Information Systems 3/2 

  0504333 Practical Applications in Advertising 3 3 0 Marketing  management 3/2 
  0504432 Personal Selling  and Direct  Marketing  3 3 0 Principles of Marketing 4/1 
  0504334  Customer Relationship  Management  3 3 0 Marketing  management 3/2 
  0504431 E- Marketing  3 3 0 Marketing  management 4/1 
  0504461 Field Training  3 3 0 After passing 90 4/1 

  1512227  Graduation Project in Marketing  3 3 0 After passing 90+ Marketing 
Research 4/1 

B) Mandatory Major Supporting Requirements (12 ) Credit Hours                              

  0501424 Production and Operations  Management 3 3 0 Marketing management 1/2 

  0505130 Financial Management 1 3 3 0 Principles of  Accounting (1) 1/2 

  0601231 Principles of Commercial Law 3 3 0 -------------------- 1/4 

  0501212 Human resource  Management 3 3 0 Principles of Management (1) 1/3 

C) Major Electives (9 ) Credit Hours                                                                                        

  0504452 Public Relations And Communications English  3 3 0 --------- 1/4 

  0504426 Retail Management  3 3 0 Marketing management 1/4 

  0504444 Marketing of Pharmacological  3 3 0 Principles of Marketing 1/4 

  0504453 Marketing  In Non-Profit  3 3 0 Marketing management 4/2 

  0504413 Product Development And pricing  3 3 0 Marketing management 4/2 

  0504454 Specialized Marketing  Studies  3 3 0 Marketing management 4/2 

Fourth: Free elective (3) Credit Hours (Student may choose any course from any course plan at the university unless the student had passed it. 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

Faculty of Economics and Administrative Sciences 

 

" الريادة واألبداع في األعمال"   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business” 

 4102/0-4102رقم  الخطة الدراسية لتخصص العلوم المالية والمصرفية )البكالوريوس( 
 معتمدة  ( ساعة024عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 
 

معلومات خاصة 
 بالطالب

 ساعة اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

 االرشاديةالخطة 

 )الفصل/السنة( مسجل منجز

 ( ساعة معتمدة  80ثالثاً: متطلبات التخصص )
 (  ساعة معتمدة57أ: متطلبات التخصص االجبارية )

  1512301 ( 0االدارة المالية) 0/3 (0مبادئ المحاسبة ) 1 2 2 
  1512300 ( 3االدارة المالية) 3/3 (0االدارة المالية ) 1 2 2 
  1512332 0/3 االقتصاد الكلي 1 2 2 النقود والبنوك 
  1512220 0/2 الرياضيات تجارية 1 2 2 ادارة المخاطر والتأمين 
  1512223 3/2 الرياضيات التجارية 1 2 2 الرياضيات المالية 
  1512203 0/2 (3االدارة المالية ) 1 2 2 االدارة المالية للشركات 
  1512220 3/2 (3االدارة المالية ) 1 2 2 ادارة االستثمار 
  1512230 0/2 النقود والبنوك 1 2 2 ادارة المصارف 
  1512233 3/2 االقتصاد الكلي 1 2 2 المصارف االسالمية 
  1512222 0/2 (3االدارة المالية ) 1 2 2 نظرية العقود المالية 
  1512222 3/2 ادارة االستثمار 1 2 2 المشتقات المالية 
  1512222 0/2 (3االدارة المالية ) 1 2 2 تمويل العقار 
  1512202 0/2 (3مبادئ في العلوم االدارية ) 1 2 2 التحليل المالي باالنجليزي 
  1512223 0/2 ادراة االستثمار 1 2 2 ادارة المحافظ االستثمارية 
  1512202  3/2 االقتصاد الكلي 1 2 2 باالنجليزيالمالية الدولية 
  1512232 3/2 ادارة االستثمار 1 2 2 االسواق والمؤسسات المالية 
  1512225 0/2 مقدمة في نظم المعلومات االدارية 1 2 2 تطبيقات الحاسوب في العلوم المالية والمصرفية 
  1512260 0/2 ( ساعة91)بعد اجتياز الطالب  1 0 2 التدريب الميداني 
  1512263 3/2 ( ساعة91بعد اجتياز الطالب ) 1 0 2 بحث التخرج في العلوم المالية والمصرفية 

 ( ساعة معتمدة08ب: متطلبات التخصص المساندة )
  1510000 ( 3مبادئ في العلوم االدارية) 3/0 (0مبادئ في العلوم االدارية ) 1 2 2 
  1513000  3/0 (0مبادئ المحاسبة ) 1 2 2 (3المحاسبة )مبادئ 
  1512001 0/0 -- 1 2 2 مبادئ التسويق 
  1531217 0/2 االقتصاد الجزئي 1 2 2 االقتصاد االداري 
  1531216 3/3 االقتصاد الجزئي 1 2 2 مقدمة في االعمال والتجارة الدولية 
  1610320 0/3 -- 1 2 2 مبادئ القانون التجاري 

 ( ساعات معتمدة6ج: متطلبات التخصص االختيارية )
  1512206 0/2 (3االدارة المالية ) 1 2 2 تمويل المشروعات الصغيرة 
  1512235 3/2 االقتصاد الجزئي 1 2 2 المالية العامة 
  1512225 3/2 (3االدارة المالية ) 1 2 2 دراسات الجدوى وتقييم المشاريع 
  1512226 0/2 (3االدارة المالية ) 1 2 2 التأجير التمويلي 

 ( ساعات معتمدة  )بإمكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازها( 2رابعاً: متطلب حر )  
 

  

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية

Faculty of Economics & Administrative Sciences 

 

"الريادة واالبداع في االعمال  
"Entrepreneurship and 

innovation and business 
Course Plan for Banking and Finance Department (Bachelor) No. 4102-4102/0  

The number of course plan hours are (132 ) Credit Hours 
 " عراقة وجودة"

Tradition and Quality”" 

 

Std.info 
Course No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advis.  
Plan 

Pass. Reg. S/Y 

Third: Major Requirements ( 81 ) Credit Hours 

A) Mandatory Major Requirements (57 ) Credit Hours                                                            

  0503210 Financial management 1 3 3 0 Principles  of 
accounting1 2/1 

  0503211 Financial management 2 3 3 0 Financial management 1 2/2 
  0503224 Money and banking  3 3 0 Macroeconomic 2/1 

  0503341 risk Management and insurance 3 3 0 Business Mathematics 3/1 

  0503342 Mathematics of finance  3 3 0 Business Mathematics 3/2 

  0503312 Corporate financial management   3 3 0 Financial management 2 3/1 

  0503331 Investment management  3 3 0 Financial management 2 3/2 
  0503321 Bank management  3 3 0 Money and banking 3/1 
  0503322 Islamic banks  3 3 0 Macroeconomic 3/2 
  0503434 Financial contracts theory   3 3 0 Financial management 2 4/1 
  0503344 Financial derivatives  3 3 0 Investment management 3/2 
  0503433 Real estate finance  3 3 0 Financial management 2 4/1 

  0503413 Financial analysis in English  3 3 0 Principles  of 
management (2) 4/1 

  0503432 Portfolio management  3 3 0 Investment management 4/1 
  0503414 International finance in English  3 3 0 Macroeconomic 4/2 
  0503323 Financial markets and institution  3 3 0 Investment management 3/2 

  0503445 Computer applications in money and 
banking  3 3 0 Introduction to MIS 0/2 

  0503461 Field training  3 3 0 - - -- 
  0503462 Graduation research in money and banking 3 0 0 Success in (90) hours -- 

B) Mandatory Major Supporting Requirements (18 ) Credit Hours                              

  0501111 Principles  of management 2 3 3 0 Principles  of 
management  (1 ) 3/0 

  0502111 Principles of accounting2 3 3 0 Principles  of 
accounting1 3/0 

  0504110 Principles of marketing  3 3 0 -- 0/0 
  0520307 Managerial economics  3 3 0 Microeconomic 0/2 

  0520306 Introduction to international trade and 
business    3 3 0 Microeconomic 3/3 

  0601231 Principles of business low  3 3 0 -- 0/3 
C) Major Electives (6 ) Credit Hours                                                                                        
  0503416 Small business finance  3 3 0 Financial management 2 0/2 
  0503325 Public finance  3 3 0 Micro economic 3/2 
  0503435 Feasibility studies  3 3 0 Financial management 2 3/2 
  0503436 Leasing finance  3 3 0 Financial management 2 0/2 

Fourth: Free elective (3) Credit Hours (Student may choose any course from any course plan at the university unless the student had passed it. 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

Faculty of Economics and Administrative Sciences 

 

" الريادة واألبداع في األعمال"   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business”  

 4102/0-4102رقم  الخطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية )برنامج البكالوريوس(
 معتمدة  ( ساعة024عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 معلومات للطالب
 ساعة اسم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 الفصل/السنة مسجل منجز
 ( ساعة معتمدة  82ثالثاً: متطلبات التخصص )

 (  ساعة معتمدة78أ: متطلبات التخصص االجبارية )
  1515000 0/0 (0اللغة االنجليزية ) 1 2 2 مدخل الى السياحة والسفر باالنجليزية 
  1515303  0/3 (0اإلدارية )مبادئ في العلوم  3 2 2 ادارة النقل السياحي 
  1515302 3/3 --- 1 2 2 اإلرشاد السياحي باالنجليزية 
  1515202            0/2 (0مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 إدارة مكاتب السياحة والسفر 
  1515205  3/2  6 1 2 البرنامج السياحي 
  1515206  3/2 مكاتب السياحة والسفرإدارة  1 2 2 ادارة المنشآت السياحية 
  1515330  0/3 --- 1 2 2 التخطيط السياحي 
  1515333 3/3 --- 1 2 2 التسويق السياحي باالنجليزية 
  1515232 0/2 التسويق السياحي باالنجليزية 1 2 2 التسويق االلكتروني باالنجليزية 
  1515232  3/2 (0المحاسبة )مبادئ  1 2 2 محاسبة المنشآت السياحية 
  1515235  3/2 (0مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 إدارة الموارد البشرية في السياحة والفندقة 
  1515236  0/2 ادارة المنشآت السياحية 1 2 2 ادارة المقاصد السياحية 
  1515023  3/0 --- 1 2 2 االتيكيت والبروتكول 
  1515320  0/3 اإلرشاد السياحي باالنجليزية 2 1 2 مهارات االتصال السياحي باالنجليزية 
  1515222 0/2 مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية 6 1 2 تطبيقات الحاسوب في السياحة باالنجليزية 
  1515222  0/2 موافقة القسم 1 2 2 منهجية البحث العلمي للسياحة والضيافة 
  1515225 1 2 2 الثقافات العالمية ---  
  1515020 3/0 --- 1 2 2 مدخل إلى السياحة في األردن 
  1515323 3/3 مدخل إلى السياحة في األردن 1 2 2 التشريعات السياحية في األردن 
  1515222  0/2 --- 1 2 2 السياحة المستدامة 
  1515222 0/2 --- 1 2 2 السياحة البيئية 
  1515350 3/3 --- 1 2 2 مبادئ اإلدارة الفندقية 

  1515253  0/2 االقتصاد الجزئي 1 2 2 االقتصاد السياحي باالنجليزية 
  1515252 0/2  1 2 2 موضوعات خاصة في السياحة باالنجليزية 
  1515260 * 0/2 ساعة دوام في المنشأة كحد ادنى 211التدريب الميداني يكافئ  2 التدريب الميداني في مكاتب السياحة والسفر 
  1515263 * 3/2 ساعة دوام في المنشأة كحد ادنى 211التدريب الميداني يكافئ  2 التدريب الميداني السياحي المتقدم 

 ( ساعة معتمدة2ب: متطلبات التخصص المساندة )
  1216011 3/2 --- 1 2 2 اللغة الفرنسية في السياحة والفندقة 

 ( ساعات معتمدة2ج: متطلبات التخصص االختيارية )
  1515270 3/2 --- 1 2 2 أخالقيات المهن السياحية 
  1515273 3/2 --- 1 3 2 جغرافية العالم السياحية باالنجليزية 

 على أن ال يكون سبق واجتازها(( ساعات معتمدة  )بإمكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة  2رابعاً: متطلب حر ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية االقتصاد والعلوم االدارية 

Faculty of Economics and Administrative Sciences 

 

" الريادة واألبداع في األعمال"   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business” 

Course Plan for Tourism Department (Bachelor) No. 4102-4102/0  
The number of course plan hours are (024 ) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 
 

 

Std.Info  
Course 

No. Course Name Credit 
Hours 

Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advis. 
Plan 

Pass. Reg. S/Y 

Third: Major Requirements ( 84 ) Credit Hours 

A) Mandatory Major Requirements (78 ) Credit Hours                                                            

  0505111 Introduction To Travel and Tourism in English 3 3 0 English Language (1) 1/1 

  0505212 Management of Tourism Transportation 3 2 2 Principles of 
Management Science/1 1/2 

  0505213 Tourism Guidance In English 3 3 0 ----- 2/2 

  0505314 Travel and Tourism Office Administration 3 3 0 Principles of 
Management Science/1 1/3 

  0505315 Tour Packages 3 0 6 ------ 2/3 

  0505316 Management of Tourism Establishments 3 3 0 Travel and Tourism 
Office Administration 2/3 

  0505221 Tourism Planning 3 3 0 ------ 2/1 
  0505222 Tourism Marketing 3 3 0 ------ 2/2 
  0505323 E-Marketing in English 3 3 0 Tourism Marketing 1/3 
  0505324 Accounting for Tourism Establishments 3 3 0 ------ 2/3 

  0505325 Human Resources Management in Hotels & 
Tourism 3 3 0 ------ 2/3 

  0505426 Management of Tourism Destinations 3 3 0 Management of 
Tourism Establishments 1/4 

  0505132 Etiquette and Protocol 3 3 0 ------ 2/1 

  0505231 Tourism Communication Skills in English 3 1 4 Tourism Guidance In 
English 1/2 

  0505333 Computer Applications in Tourism 3 0 6 ------ 1/3 
  0505434 Research Methodology in Tourism & Hospitality 3 3 0 ------ 1/4 
  0505435 Global Cultural Studies 3 3 0 ------  
  0505141 Introduction to Tourism in Jordan 3 3 0 ------ 2/1 

  0505242 Tourism  Laws in Jordan 3 3 0 Introduction to Tourism 
in Jordan 2/2 

  0505343 Sustainable tourism 3 3 0 ------ 1/3 
  0505344 Eco-tourism 3 3 0 ------ 1/3 

  0505251 Principles of Hotel Management 3 3 0 ------ 2/2 

  0505452 Economics of Hospitality and Tourism in English 3 3 0 Micro Economics 1/4 

  0505453 Special Topics in Tourism in English 3 3 0 ------ 1/4 

  0505461 Field Training in Travel Agencies 3 3 0 ------ 1/4 

  0505462 Advanced Field Training in Travel agencies 3 3 0 ------ 2/4 

B) Mandatory Major Supporting Requirements (3 ) Credit Hours                              

  0406100 French language for Hospitality and Tourism 3 3 0 ------ 2/4 

C) Major Electives (3 ) Credit Hours                                                                                        

  0505471 Tourism Ethics 3 3 0 ------ 2/4 

  0505472 Geography of World Tourism 3 3 0 ------ 2/4 

Fourth: Free elective (3) Credit Hours (Student may choose any course from any course plan at the university unless the student had passed it. 
 

 
 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

Faculty of Economics and Administrative Sciences 

 

" الريادة واألبداع في األعمال"   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business”  

 4102/0-4102رقم   الخطة الدراسية لتخصص نظم المعلومات اإلدارية )البكالوريوس(
 معتمدة  ( ساعة024عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 
معلومات خاصة 

 ساعة اسم المادة رقم المادة بالطالب
 معتمدة

 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 )الفصل/السنة( مسجل منجز
 ( ساعة معتمدة  80ثالثاً: متطلبات التخصص )

 (  ساعة معتمدة52أ: متطلبات التخصص االجبارية )
  1516000  1/2 مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية 1 3 3 المعلومات اإلدارية المتقدمةنظم 
  1516330 2/1 نظم المعلومات اإلدارية المتقدمة 3 2 3 نظم إدارة قواعد البيانات 
  1516320 2/1 -- 3 2 3 تطبيقات األعمال في االنترنت 
  1516323 2/2 األعمال في االنترنتتطبيقات  1 3 3 التجارة االلكترونية 
  1516333 ( 0تحليل وتصميم النظم) 2/2 نظم المعلومات اإلدارية المتقدمة 1 3 3 
  1516232 ( 3تحليل وتصميم النظم) 3/1 (0تحليل وتصميم النظم ) 3 2 3 
  1516232 3/1 نظم إدارة قواعد البيانات 3 2 3 نظم إدارة قواعد البيانات المتقدمة 
  1516200 3/1 -- 3 2 3 برمجة الحاسوب لألعمال 
  1516203 3/2 -- 3 2 3 لغة برمجة مرئية متقدمة لألعمال 
  1516222 3/2 نظم إدارة قواعد البيانات 1 3 3 شبكات اتصال األعمال 
  1516220 3/2 اإلحصاء التجاري 3 2 3 الحزم البرمجية 
  1516222  4/1 نظم المعلومات اإلدارية المتقدمة 1 3 3 المعلوماتإدارة موارد نظم 
  1516222 4/1 (0أساليب كمية في اإلدارة ) 3 2 3 نظم مساندة القرارات 
  1516203 0/2 نظم المعلومات االدارية المتقدمة 1 2 2 نظم معلومات المنشأت  
  1516223 3/2 المتقدمةنظم المعلومات اإلدارية  1 2 2 ذكاء األعمال  
  1516225 3/2 شبكات اتصال األعمال 1 2 2 أمن المعلومات  
  1516260 0/2 ( ساعة91بعد اجتياز الطالب ) 1 2 2 التدريب الميداني  
  1516263 3/2 ( ساعة91بعد اجتياز الطالب ) 1 2 2 بحث التخرج في نظم المعلومات اإلدارية  

 ( ساعة معتمدة08)ب: متطلبات التخصص المساندة 
  1510000 ( 3مبادئ في العلوم اإلدارية) 3/0 (0مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 
  1513000 ( 3مبادئ المحاسبة) 3/0 (0مبادئ المحاسبة ) 1 2 2 
  1512301 ( 0االدارة المالية) 0/3 (0مبادئ المحاسية ) 1 2 2 
  1512001 0/3 -- 1 2 2 مبادئ التسويق 
  1510330 ( 0أساليب كميه في االدارة) 3/3 -- 1 2 2 
  1610320         0/2 -- 1 2 2 مبادئ القانون التجاري 

 ( ساعات معتمدة9ج: متطلبات التخصص االختيارية )
  1516270 0/2 -- 3 3 2 نظم أتمتة المكاتب 
  1516273 3/2 لألعمالبرمجة الحاسوب  3 3 2 نظم التشغيل 
  1516222 3/2 تطبيقات األعمال في االنترنت 1 2 2 نظم األعمال االلكترونية 
  1516202 0/2 (3مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 سياسات واستراتيجيات ادارية 
  1516225 3/2 ذكاء األعمال 1 2 2 النظم الخبيرة 
  1516205 3/2 نظم معلومات المنشآت 1 2 2 نظم المعلومات اإلستراتيجية 

 ( ساعات معتمدة  )بإمكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازها( 2رابعاً: متطلب حر )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 والعلوم اإلداريةكلية االقتصاد 

Faculty of Economics and Administrative Sciences 

 

" الريادة واألبداع في األعمال"   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business” 

Course Plan for Management Information Systems Department (Bachelor) 
No. 2013-2014/1  The number of course plan hours are (132) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 
 

Std.Info Course 
No. 

Course Name 
 

Credit 
Hours 

Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advis.  
Plan 

Pass. Reg. S/Y 

Third: Major Requirements ( 81) Credit Hours 

A) Mandatory Major Requirements (54) Credit Hours                                                            

  0506111 Advanced Management Information Systems 3 3 0 Introduction to Management Information 
Systems 1/2 

  0506221 Database Management Systems 3 2 2 Advanced Management Information 
Systems 2/1 

  0506231 Business applications in the Internet 3 2 2 -- 2/1 
  0506232 E-commerce 3 3 0 Business applications in the Internet 2/2 

  0506222 Systems Analysis and Design (1) 3 3 0 Advanced Management Information 
Systems 2/2 

  0506324 Systems Analysis and Design (2) 3 2 2 Systems Analysis and Design (1) 3/1 

  0506323 Advanced Database Management Systems  3 2 2 Database Management Systems 3/1 

  0506311 Computer programming for Business 3 2 2 -- 3/1 

  0506312 Advanced visual programming language for 
Business 3 2 2 -- 3/2 

  0506333 Networks for Business 3 3 0 Database Management Systems 3/2 
  0506341 Programing Package  3 2 2 Statistics for Business and Economics 3/2 

  0506444 information systems Resource management 3 3 0 Advanced Management Information 
Systems 4/1 

  0506443 Decision Support Systems 3 2 2 Quantities Methods In Management (1) 4/1 

  1516203 Enterprise Information Systems 3 3 0 Advanced Management Information 
Systems 4/1 

  0506442 Business Intelligence 3 3 0 Advanced Management Information 
Systems 4/2 

  0506435 Information Security 3 3 0 Networks for Business 4/2 
  0506461 Field Training 3 3 0 After passing the student (90 hours) 4/0 

  0506462 Graduation Project in Management Information 
Systems 3 3 0 After passing the student (90 hours) 4/2 

B) Mandatory Major Supporting Requirements (18 ) Credit Hours 

  0501111 Principles of Management Science /2 3 3 0 Principles of Management science/1 1/2 
  0502111 Principles of Accounting /2 3 3 0 Principles of Accounting /1 1/2 

  0503210 Financial Management/1 3 3 0 Principles of Accounting /1 1/1 

  0504110 Principles of Marketing 3 3 0 ---- 1/2 

  0501221 Quantities Methods In Management/1 3 3 0 Business Mathematics 2/1 

  0601231 Principles of Commercial Law  3 3 0 ---- 2/1 

C) Major Electives (9 ) Credit Hours 

  0506371 Office Automation  3 2 2 ---- 3/1 

  0506372 Operating Systems 3 2 2 Computer programming for Business 3/2 

  0506334 E-Business 3 3 0 Business applications in the Internet 3/2 

  0501314 Managerial Strategies and Policies 3 3 0 Principles of Management/2 3/1 

  0506445 Expert Systems 3 3 0 Business Intelligence 4/2 

  0506415 Strategic Information Systems 3 3 0 Enterprise Resource Planning Systems 4/2 

Fourth: Free elective (3) Credit Hours (Student may choose any course from any course plan at the university unless the student had passed it. 
 
 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

Faculty of Economics and Administrative Sciences 

 

" الريادة واألبداع في األعمال"   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business” 

 4102/0-4102رقم  الخطة الدراسية لتخصص التخطيط وإدارة المشاريع )برنامج البكالوريوس( 
 معتمدة  ( ساعة024عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 
معلومات خاصة 

 ساعة اسم المادة رقم المادة بالطالب
 معتمدة

 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

االرشاديةالخطة   

 )الفصل/السنة( مسجل منجز
( ساعة معتمدة  80ثالثاً: متطلبات التخصص )  

(  ساعة معتمدة52أ: متطلبات التخصص االجبارية )  
  0507000 ( 3مبادئ في العلوم اإلدارية) (0مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2   3/0  
  0507020 3/0 - 1 2 2 ادارة المشروعات  
  0507233 3/2 - 1 2 2 دراسات الجدوى و تقييم المشاريع  
  0507253 3/2 تطبيقات الحاسوب في ادارة المشاريع 1 2 2 ادارة نظم بيانات المشروع  
  0507220 (3مبادئ المحاسبة ) 1 2 2 مقدمة في محاسبة تكاليف المشروع  3/3  
  0507202 (3مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 االدارة االستراتيجية للمشروعات  0/2  
  0507330 3/3 ادارة المشروعات 1 2 2 ادارة جودة  المشروع  
  0507232 3/2 ادارة المشروعات 1 2 2 ادارة مخاطر المشروع  
  0507222 3/2 - 1 2 2 مواضيع خاصة في إدارة الشاريع  
  0507322 ( 0أساليب كمية في ادارة المشروعات) 0/3 رياضيات تجارية 1 2 2   
  0507226 3/2 - 1 2 2 ادارة التفاوض والتعاقدات في المشروع  
  0507232 0/2 تطبيقات الحاسوب في ادارة المشاريع 1 2 2 تخطيط وجدولة المشاريع  
  0507323 3/3 تطبيقات الحاسوب في ادارة المشاريع 1 2 2 ادارة االتصاالت في المشروع  
  0507202 0/2 ادارة المشروعات 1 2 2 ادارة المشروعات الدولية  
  0507252 ( 3أساليب كمية في ادارة المشروعات) (0اساليب كمية في ادارة المشروعات ) 1 2 2   3/2  
  0507350 0/3 مقدمة في نظم المعلومات االدارية 1 2 2 تطبيقات الحاسوب في أدارة المشاريع  

  0507263 3/2 - 1 2 2 تدريب ميداني  

  0507260 ( ساعة91بعد اجتياز الطالب ) 1 2 2 مشروع بحث تخرج  3/2  
( ساعة معتمدة30ب: متطلبات التخصص المساندة )  

  1516222 3/3 مقدمة في نظم المعلومات االدارية 2 2 2 نظم مساندة القرارات  
  1513000 ( 3مبادئ المحاسبة) (0المحاسبة )مبادئ  1 2 2   3/0  
  1510206 (3مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 السلوك التنظيمي  0/2  
  1510303 (3مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 أدارة الموارد البشرية  0/3  
  1513222 (3مبادئ المحاسبة ) 1 2 2 محاسبة ادارية  3/2  
  1610320 0/2 - 1 2 2 مبادئ في القانون التجاري  
  1512301 ( 0اإلدارة المالية) (0مبادئ المحاسبة ) 1 2 2   3/3  

( ساعات معتمدة6ج: متطلبات التخصص االختيارية )  
  0507207 (3مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 ادارة المعرفة  0/2  
  0507205 (3مبادئ في العلوم اإلدارية ) 1 2 2 ريادية األعمال  0/2  
  0507252 3/2 مقدمة في نظم المعلومات االدارية 1 2 2 التحليل االحصائي للمشاريع باستخدام الحاسوب  
  0507225 0/2 -- 1 2 2 اخالقيات االعمال في دارة المشاريع  

(( ساعات معتمدة  )بإمكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازها 2رابعاً: متطلب حر )    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

Faculty of Economics and Administrative Sciences 

 

" الريادة واألبداع في األعمال"   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business” 

Course Plan for Planning and Project Management  Department (Bachelor) 
No. 4102-4102/0  The number of course plan hours are (132 ) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 
 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advis. 
Plan 

Pass. Reg. S/Y 

Third: Major Requirements ( 81 ) Credit Hours 

A) Mandatory Major Requirements (54 ) Credit Hours                                                            

  0501111 Principles of Management /2 3 3 0 Principles of Management /1 1/2 

  0507131 Project Management 3 3 0 ----- 1/2 

  0507322 Feasibility Studies and projects Evaluation 3 3 0 ----- 3/2 

  0507352 Management of project Information systems 3 3 0 Computer Application in project 
Management 3/2 

  0507331 Introduction to project Cost accounting 3 3 0 Principles of Accounting /2 2/2 

  0507314 Strategic project Management 3 3 0 Principles of management/2 2/2 

  0507221 Project Quality management 3 3 0 Project management 2/2 

  0507423 Project Risk management 3 3 0 Project management 4/2 

  0507343 Special Topics in project management 3 3 0 ---- 3/2 

  0507233 Quantitive methods in project Management /1  3 3 0 Mathematics for Business and 
Economics 2/1 

  0507436 Project Negotiation and Contracts Management  3 3 0 ----- 4/2 

  0507424 Project planning and Scheduling  3 3 0 Computer Application in project  
Management 4/1 

  0507232 Project  Communications Management  3 3 0 Computer Application in project  
Management 2/2 

  0507313 International project Management 3 3 0 Project Management 3/1 

  0507454 Quantitive Methods in project Management/2 3 3 0 Quantitive Methods in project 
Management/1 4/2 

  0507251 Computer Application in project Management 3 3 0 Introduction in MIS 2/1 

  0507462 Field Training 3 0 3 ---- 4/2 

  0507461 Research Gradation project  3 3 0 After Passing 90 hour 4/2 

B) Mandatory Major Supporting Requirements (18 ) Credit Hours                              

  0506443 Decision support systems 3 3 0 Introduction in MIS 2/2 

  0502111 Principles of Accounting/2 3 3 0 Principles of Accounting /1 1/2 

  0501416 Organizational Behavior 3 3 0 Principles of management/2 4/1 

  0501212 Human Resource Management 3 3 0 Principles of management/2 2/1 

  0502434 Managerial Accounting 3 3 0 Principles of Accounting /2 3/2 

  0601231 Principles Commercial Law 3 3 0 ---- 3/1 

  0503210 Financial Management/1 3 3 0 Principles of Accounting /1 2/2 

C) Major Electives (9 ) Credit Hours                                                                                        

  0507417 Knowledge Management 3 3 0 Principles of Management/2 4/1 

  0507315 Entrepreneurship    3 3 0 Principles of Management/2 4/1 

  0507353 computer –based Statistical analysis  3 3 0 Introduction in MIS 2/2 

  0507335 Projects  Business Ethics  3 3 0 ---- 3/1 

Fourth: Free elective (3) Credit Hours (Student may choose any course from any course plan at the university unless the student had passed it. 
 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

Faculty of Economics and Administrative Sciences 

 

" الريادة واألبداع في األعمال"   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business”  

 4102/0-4102رقم  الخطة الدراسية لقسم العلوم اإلقتصادية 
 معتمدة  ( ساعة40عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 
 

 تتضمن المواد الدراسية التي يدرسها القسم  لألخرين )متطلبات جامعة، ومتطلبات كلية ومتطلبات مساندة (   اإلقتصادية*الخطة الدراسية  لقسم العلوم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 معتمدة ساعات نوع المادة اسم المادة رقم المادة المجال الرقم

العلوم  1
 االقتصادية

 2 متطلب جامعة اختياري مبادئ االقتصاد 1531010
 2 متطلب كلية إجباري الرياضيات التجارية 1531013
 2 متطلب كلية إجباري االحصاء التجاري 1531012
 2 متطلب كلية إجباري الكلياالقتصاد  1531312
 2 متطلب كلية إجباري االقتصاد الجزئي 1531315
 2 متطلب مساند للعلوم المالية والمصرفية مقدمة في األعمال التجارية والدولية 1531216

 متطلب مساند لتخصص إدارة األعمال االقتصاد اإلداري 1531217
 2 والمصرفيةمتطلب مساند لتخصص العلوم المالية 

 2 متطلب مساند لتخصص االتصال والعالقات الدولية االقتصاد األردني 1531218
 2 متطلب مساند لتخصص االتصال والعالقات الدولية اقتصاديات الموارد البشرية 1531219

 27 مجموع الساعات الدراسية في الخطة 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

Faculty of Economics and Administrative Sciences 

 

" الريادة واألبداع في األعمال"   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business”  

Course Plan for Economic Sciences Department No. 4102-4102/0  
The number of course plan hours are (21 ) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 
 

Course Schedule of courses Department of Economic Sciences offers to other departments (University requirements Faculty requirements, and 
supporting requirements) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Credit 
Hours Course  Type Course Name Course 

No. Field No. 

2 Elective – University Requirements Principle of Economics 1531010 

Economic 
Sciences 0 

2 Faculty Requirements -Mandatory Business Mathematics 1531013 
2 Mandatory- Faculty Requirements Business Statics 1531012 
2 Mandatory –Faculty Requirements Macro  Economics 1531312 
2 Mandatory –Faculty Requirements Micro  Economics 1531315 

2 Mandatory- Major Supporting Requirements 
for Banking & Finance Department Introduction to trade and International  Business 1531216 

2 

Mandatory- Major Supporting Requirements 
for  Business Administration. 

Mandatory- Major Supporting Requirements 
for Banking & Finance Department. 

Managerial   Economics 1531217 

2 Mandatory- Major Supporting Requirements 
for Communication and international Relations Jordanian  Economics 1531218 

2 Mandatory –Major Supporting Requirements 
for Communication and international Relations Human Resources  Economics  1531219 

27 Total hours of study in the plan  

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع 

 

 كليــــــة الحقـــــوق

 

 " العدالة والحق"
“Justice & the right” 

 
 " عراقة وجودة" متطلبات الكلية

Tradition and Quality”" 

 الطالب  معلومات
 ساعة اسم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 )الفصل/السنة( مسجل منجز

 ( ساعة معتمدة:32ثانياً: متطلبات الكلية )
  1031003 ( 0/  3)  مهارات حاسوب استدراكية 1 2 2 مهارات الحاسوب 
  1610020 ( 0/  0)  - 1 2 2 القانون الدستوري و النظم السياسية 
  1610050 ( 0/  3)  - 1 2 2 القانون اإلداري 
  1610060 ( 0/  3)  - 1 2 2 القانون الدولي 
  1610030  ( 0/  3)  - 1 2 2 القسم العام –قانون العقوبات 
  1610001 ( 0/  0)  - 1 2 2 المدخل إلى علم القانون 
  1610373 ( 0األحوال الشخصية) ( 3/  0)   1 2 2 
  1610372 ( 3األحوال الشخصية) ( 3/  3)  (0الشخصية )األحوال  1 2 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 Faculty of Law 

 

 

 

 " العدالة والحق"
“Justice & the right” 

   Faculty Requirements 

  

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advis. 
Plan 

Pass. Reg. S/Y 
Second: Faculty Requirements  ( 24 ) Credit Hours 

  0120112 Computer Skills 3 3 0 Remedial Computer Skills (0/3)  

  0601141 Constitutional law and political systems 3 3 0 None (0/0)  

  0601151 Administrative Law 3 3 0 None (0/3)  

  0601161 International law 3 3 0 None (0/3)  

  0601121 Penal Law- General 3 3 0 None (0/3)  

  0601110 Introduction to the Science of  law 3 3 0 None (0/0)  

  0601272 Personal Status Law (1) 3 3 0 None (3/0)  

  0601273 Personal Status Law (2) 3 3 0 Personal Status Law (1) (3/3)  

 

 

  

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع 
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كليــــــة الحقـــــوق 

Faculty of Law 

 

 " العدالة والحق"
“Justice & the right” 

 

 4102/0-4102رقم  الخطة الدراسية لتخصص الحقوق )برنامج البكالوريوس(
 معتمدة  ( ساعة020عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

خاصة   معلومات
 ساعة اسم المادة رقم المادة بالطالب

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 الفصل/السنة مسجل منجز
 ( ساعة معتمدة  87ثالثاً: متطلبات التخصص )

 ( ساعة معتمدة                                                                                                        80أ: متطلبات التخصص اإلجبارية )
  1610142 (1/  3)  القانون الدستوري والنظم السياسية 1 2 2 النظام الدستوري األردني 
  1610380 ( 3/  3)  المدخل إلى علم القانون 1 2 2 دراسات قانونية باللغة اإلنجليزية 
  1610353 ( 3/  0)  المدخل إلى علم القانون 1 2 2 المالية العامة و التشريع الضريبي 
  1610000 ( 3/  0)  إلى علم القانونالمدخل  1 2 2 مصادر االلتزام 
  1610303 ( 3/  0)  مصادر االلتزام 1 2 2 أحكام االلتزام 
  1610220 ( 3/  3)  - 1 2 2 مبادئ القانون التجاري 
  1610333 ( 3/  0)  القسم العام –قانون العقوبات  1 2 2 الجرائم الواقعة على األشخاص 
  1610323 ( 2/  3)  مبادئ القانون التجاري 1 2 2 التجارة اإللكترونية 
  1610352 ( 2/  0)  القانون اإلداري 1 2 2 تشريعات اإلدارة اإللكترونية 
  1610352 ( 2/  0)  القانون اإلداري 1 2 2 القضاء اإلداري 
  1610302 ( 2/  3)  أحكام االلتزام 1 2 2 العقود المسماة 
  1610222  ( 2/  0)  مبادئ القانون التجاري 1 2 2 واإلفالسالشركات 
  1610202 ( 2/  3)  أحكام االلتزام 1 2 2 قانون أصول المحاكمات المدنية 
  1610205 ( 2/  3)  أحكام االلتزام 1 2 2 قانون العمل والضمان االجتماعي 
  1610263 ( 2/  0)  القانون الدولي 1 2 2 قانون التنظيم الدولي 
  1610232 ( 2/  3)  الجرائم الواقعة على األشخاص 1 2 2 الجرائم الواقعة على األموال 
  1610406 ( 2/  0)  العقود المسماة 1 2 2 الحقوق العينية 
  1610208 ( 2/  0)  قانون أصول المحاكمات المدنية 1 2 2 قانون البينات والتنفيذ 
  1610274  ( 2/  0)  (3أحوال شخصية ) 1 2 2 اإلسالميأصول الفقه 
  1610422 ( 2/  3)  مبادئ القانون التجاري 1 2 2 القانون البحري والجوي 
  1610425 ( 2/  0)  الشركات واإلفالس 1 2 2 األوراق التجارية و العمليات المصرفية 
  1610226 ( 2/  0)  واإلفالسالشركات  1 2 2 الملكية الصناعية و التجارية 
  1610209 ( 2/  3)  العقود المسماة 1 2 2 القانون الدولي الخاص 
  1610232 ( 2/  0)  القسم العام –قانون العقوبات  1 2 2 جرائم تكنولوجيا المعلومات 
  1610235 ( 2/  0)  الجرائم الواقعة على األموال 1 2 2 قانون أصول المحاكمات الجزائية 
  1610290 ( 2/  0)  قانون أصول المحاكمات المدنية 3 0 2 تطبيقات قضائية 
  1610293 ( 2/  3)  قانون أصول المحاكمات المدنية 1 2 2 مشروع بحث التخرج 

  ( ساعات معتمدة6ب: متطلبات التخصص االختيارية )
  1610022 ( 0/  0)  - - 2 2 مبادئ حقوق اإلنسان 
  1610271 (2/  2)  - - 2 2 المدخل إلى الفقه اإلسالمي 
  1610362 ( 3/  0)  القانون الدولي - 2 2 القانون الدبلوماسي 
  1610207 ( 3/  3)  العقود المسماة - 2 2 عقود التأمين 

    الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازها(( ساعات معتمدة  )بامكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في  2رابعاً: متطلب حر ) 
 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  

 QM16/0003   Study Plans Guide Al-Zaytoonah University of Jordan تقديم
 

QM16/0003   page 76/124 

 ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع 
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كليــــــة الحقـــــوق 

Faculty of Law 

 

 " العدالة والحق"
“Justice & the right” 

 

Course Plan for Law Department (Bachelor) No. 4102-4102/0  
The number of course plan hours are (141 ) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advis. 
 Plan 

Pass. Reg.ed S/Y 

Third: Major Requirements ( 87 ) Credit Hours 
A) Mandatory Major Requirements ( 81 ) Credit Hours                                                            
  0601142 The Systems of Jordanian constitution 3 3 0 Constitutional law and political systems (0/3) 

  0601281 Legal Terminology in English  
Language  3 3 0 Introduction to the Science of  law (3/3) 

  0601252 General Financial and  tax legislation 3 3 0 Introduction to the Science of  law (3/0) 
  0601111 Sources of obligation 3 3 0 Introduction to the Science of  law (3/0) 
  0601212 Consequences of obligation 3 3 0 Sources of obligation (3/0) 
  0601231 Principles of Commercial Law 3 3 0 None (3/3) 

  0601222 Crimes on persons 3 3 0 Penal Law- General (3/0) 
  0601232 E – Commerce 3 3 0 Principles of Commercial Law (2/3) 
  0601253 E – manegement  legislation 3 3 0 Administrative Law (2/0) 
  0601254 Administrative Justice 3 3 0 Administrative Law (2/0) 
  0601213 Enacted Contract 3 3 0 Consequences of obligation (2/3) 
  0601333 Companies and bankruptcy 3 3 0 Principles of Commercial Law (2/0) 
  0601314 Civil Procedures Law 3 3 0 Consequences of obligation (2/3) 
  0601315 Labour Law and Social Security 3 3 0 Consequences of obligation (2/3) 
  0601363 Law of international organization  3 3 0 International law (2/0) 
  0601323 Crimes on property 3 3 0 Crimes on persons (2/3) 
  0601416 Real Rights 3 3 0 Enacted Contract (2/0) 
  0601418 Evidence and Enforcement Law 3 3 0 Civil Procedures Law (2/0) 
  0601474 The Islamic origins of Jurisprudence 3 3 0 Personal Status Law (2) (2/0) 
  0601434 Maritime Law and Air  Aviation  3 3 0 Principles of Commercial Law (2/3) 

  0601435 Commercial Papers and the Banking 
Transactions 3 3 0 Companies and bankruptcy (2/0) 

  0601436 Commercial and Industrial property 3 3 0 Companies  and bankruptcy (2/0) 
  0601419 Private International Law 3 3 0 Enacted Contract (2/3) 
  0601424 Information technology crimes 3 3 0 Penal Law- General (2/0) 
  0601425 Criminal Procedures Law 3 3 0 Crimes on property (2/0) 
  0601491 Judicial applications 3 1 2 Civil Procedures Law (2/0) 
  0601492 Graduation Project  3 3 0 Civil Procedures Law (2/3) 

B) Major Electives ( 6 ) Credit Hours                                                                                        
  0601143 Principles of Human rights 3 3 0 None (0/0) 
  0601271 Introduction to Islamic  Jurisprudence   3 3 0 None (3/3) 
  0601262 Diplomatic law 3 3 0 International law (3/0) 

  0601317 Insurance contracts 3 3 0 Enacted Contract (2/3) 
Fourth: Free elective (3) Credit Hours (Student may choose any course from any course plan at the university unless the student had passed it). 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع

 

 الهندسةكلية 

 
 

 

 " الجودة والتميز" 
"Quality and Excellence"  

 
 متطلبات الكلية باستثناء قسم هندسة العمارة

 قة وجودة"ا" عرا
Tradition and Quality”" 

 

خاصة   معلومات
 ساعة اسم المادة رقم المادة بالطالب

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 الفصل/السنة مسجل منجز
 ساعة معتمدة   )36(ثانياً: متطلبات الكلية 

  0120121 ( 0تفاضل وتكامل ) (0/0) - 1 3 3 
  0120122 ( لطلبة الهندسة3تفاضل وتكامل ) (2/1) (0تفاضل وتكامل ) 1 3 3 
  1031020 ( 0فيزياء عامة) (0/0) - 1 3 3 
  0120132 ( 0مختبر فيزياء عملية ) (0/0) (0متزامن مع فيزياء عامة ) 3 1 1 
  0120233 ( 3فيزياء عامة) (2/1) (0فيزياء عامة ) 1 3 3 
  1031322 ( 3مختبر فيزياء عملية ) (2/1) (3متزامن مع فيزياء عامة ) 3 1 1 
  0902231 (0/3) مستوى سنة ثانية 1 1 1 الكتابة التقنية 
  1912010 (0/0) - 2 0 2 المشاغل الهندسية 
  1912013 (2/1) - 6 1 2 رسم هندسي 
  1912310 (2/1) مهارات الحاسوب االستدراكية 1 2 2 تطبيقات الحاسوب الهندسية 
  1912211 (0/2) مستوى سنة رابعة 1 3 3 االقتصاد الهندسي 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

Faculty of Engineering 
 
 
 

 

 " الجودة والتميز" 
"Quality and Excellence"  

 
Faculty Requirements without Architecture Department 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advis. 
Plan 

Pass. Reg. S/Y 
Second: Faculty Requirements (26 ) Credit Hours 

  0120121 Calculus I 3 3 - - (0/0) 

  0120122 Calculus II for engineering students 3 3 1 Calculus I (2/1) 

  1031020 General physics I 3 3 1 - (0/0) 

  0120132 General Physics Lab I 1 1 3 Co. General physics I (0/0) 

  0120233 General physics II 3 3 1 General physics I (2/1) 

  1031322 General Physics Lab II 1 1 3 Co. General physics II (2/1) 

  0902231 Technical writing 1 1 - year Level nd2 (0/3) 

  1912010 Engineering workshops 2 0 2 - (0/0) 

  0904102 Engineering Drawing 3 - 6 - (2/1) 

  0904201 Computer engineering applications 3 3 - - (2/1) 

  1912211 Engineering economy 3 3 - year Level th4 (0/2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
 
 

 الهندسةكلية 

 

 " الجودة والتميز" 
"Quality and Excellence"  

 قسم هندسة العمارةل الكلية  متطلبات
 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاصة   معلومات
 ساعة اسم المادة رقم المادة بالطالب

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 الفصل/السنة مسجل منجز
 ساعة معتمدة   )36(ثانياً: متطلبات الكلية 

  0120121 ( 0تفاضل وتكامل ) (0/0) - - 3 3 
  1031020 ( 0فيزياء عامة) (0/0) - - 3 3 
  0902231 (0/3) مستوى سنة ثانية - 1 1 الكتابة التقنية 
  1912061 (0/0) - 6 0 2 الرسم الحر 
  1912060 (0/0) - 6 0 2 الرسم المعماري 
  1912033 (3/3) - 0 3 2 المساحة للعمارة 
  1912211  (2/0) تطبيقات الحاسوب الهندسية 2 3 3 تطبيقات الحاسوب في العمارة 
  1912010 (0/0) - 2 0 2 المشاغل الهندسية 
  1912310 (2/1) مهارات الحاسوب االستدراكية 1 2 2 تطبيقات الحاسوب الهندسية 
  1912211 (0/2) مستوى سنة رابعة - 3 3 االقتصاد الهندسي 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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Al-Zaytoonah University of Jordan 
 
 

Faculty of Engineering 
 
 

 

والتميز"" الجودة    
"Quality and Excellence"  

Faculty Requirements  for Architecture Department  "عراقة وجودة " 
Tradition and Quality”" 

 

Stud. Info. 
Course 

No. Course Name Credit 
Hours 

Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advt 
Plan 

Pass. Reg. (s/y) 

Second: Faculty Requirements (26 ) Credit Hours 

  0120121 Calculus I 3 3 - - 0/0  

  1031020 General physics I 3 3 - - 0/0  

  0902231 Technical writing 1 1 - 2nd year Level 1/2 

  1912061 Free hand sketching 2 0 6 - 0/0  

  1912060 Architectural drawings 2 0 6 - 0/0  

  0902221 Surveying for architecture 2 3 - - 3/3  

  1912211 Computer applications in architecture  3 3 2 Computer engineering 
applications 1/3 

  1912010 Engineering workshops 2 0 2 - 0/0  

  0904201 Computer engineering applications 3 3 - - 1/2 

  1912211 Engineering economy 3 3 - 4th year Level 1/4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 الهندسةكلية 

Faculty of Engineering 

 

 " الجودة والتميز"
"Quality and Excellence" 

 4102/0-4102الخطة الدراسية لتخصص هندسة الحاسوب واالتصاالت )بكالوريوس( رقم 
 معتمدة  ( ساعة051عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 الطالبمعلومات 
 ساعة اسم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 لسنةالفصل /ا مسجل منجز
 ( ساعة معتمدة 012ثالثاً: متطلبات التخصص )

 (  ساعة معتمدة86أ: متطلبات التخصص االجبارية )

  1910321  البرمجة بلغةC++ 3 2 3 1/2 مهارات الحاسوب االستدراكية)) 
  0901207  (2/2) (3فيزياء عامة ) 1 3 3 0الكهرومغناطيسية 
  0901210  (1/2) معادالت تفاضلية عادية , (3فيزياء عامة ) 1 3 3 0الدارات الكهربائية 
  0901211 (2/2) 0الدارات الكهربائية  3 1 1 مختبر الدارات الكهربائية 
  0901220  (2/2) 0الدارات الكهربائية  1 3 3 0اإللكترونيات 
  0901232 البرمجة بلغة  1 3 3 تصميم المنطق الرقمي C++ (2/2) 
  0901240 (2/2) ( لطلبة الهندسة2تفاضل وتكامل ) 1 3 3 مقدمة في األنظمة الخطية 
  0901260 (2/2) ( لطلبة الهندسة، تطبيقات الحاسوب الهندسية3تفاضل وتكامل ) 1 3 3 تحليل اإلشارات واألنظمة 
  0901307  (1/3) 0الكهرومغناطيسية  1 3 3 3الكهرومغناطيسية 
  0901310  (1/3) 0تحليل اإلشارات واألنظمة ، الدارات الكهربائية  1 3 3 3الدارات الكهربائية 
  0901320  (1/3) 2 ، الدارات الكهربائية 0اإللكترونيات  1 3 3 3اإللكترونيات 
  0901321 (2/3) 3الكهربائية، اإللكترونيات مختبر الدارات  3 1 1 مختبر اإللكترونيات 
  0901330 البرمجة بلغة ال 1 3 3 برمجيات كينونية التوجه C++ (1/3) 
  0901331 (2/3) برمجيات كينونية التوجه 1 3 3 تراكيب البيانات والخوارزميات 
  0901333 (2/2) تصميم المنطق الرقمي 1 3 3 معمارية و تنظيم الحاسوب 
  0901335 (2/2) معمارية و تنظيم الحاسوب 3 1 1 مختبر تصميم المنطق الرقمي 
  0901360 (2/3) تحليل اإلشارات واألنظمة 1 3 3 االحتماالت و تحليل اإلشارات العشوائية 
  0901430 (1/4) مختبر تصميم المنطق الرقمي 1 3 3 انظمة المعالجات الدقيقه 
  0901431 (1/4) انظمة المعالجات الدقيقه، معمارية و تنظيم الحاسوب 3 1 1 المعالجات الدقيقه مختبر انظمة 
  0901432 (2/4) نظم التشغيل ، معمارية و تنظيم الحاسوب 3 2 3 االنظمه الضمنيه 
  0901434 (1/4) معمارية و تنظيم الحاسوب 1 3 3 نظم التشغيل 
  0901440 (1/3) تحليل اإلشارات واألنظمة 1 3 3 أنظمة التحكم 
  0901450 (1/4) االحتماالت و تحليل اإلشارات العشوائية 1 3 3 أنظمة اإلتصاالت 
  0901451 (2/4) أنظمة اإلتصاالت 3 1 1 مختبر أنظمة اإلتصاالت 
  0901460 (1/4) االحتماالت و تحليل اإلشارات العشوائية 1 3 3 المعالجة الرقمية لإلشارات 
  0901462 (2/4) المعالجة الرقمية لإلشارات 3 1 1 مختبر المعالجة الرقمية لإلشارات 
  0901470 (2/4) نظم التشغيل 1 3 3 شبكات الحاسوب 
  0901472 (1/5) شبكات الحاسوب 3 1 1 مختبر شبكات الحاسوب 
  0901490  (2/5) معتمدةساعة  91النجاح في  أسابيع 8 التدريب الهندسي 
  0901551 (2/4) أنظمة اإلتصاالت 1 3 3 اإلتصاالت الرقمية 
  0901552 (1/5) متزامن مع اإلتصاالت الرقمية 3 1 1 مختبر اإلتصاالت الرقمية 
  0901559 (2/4) 3الكهرومغناطيسية  1 3 3 اإلتصاالت الالسلكية 
  0901570 (2/5) شبكات الحاسوبمختبر  1 3 3 الشبكات الالسلكية 
  0901573 (1/5) شبكات الحاسوب 1 3 3 التشفير وامن الشبكات 
  0901591  (1/5) ساعة معتمدة 120النجاح في  2 1 1 0مشروع التخرج 
  0901592  (2/5) 0مشروع التخرج  6 1 2 3مشروع التخرج 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 الهندسةكلية 

Faculty of Engineering 

 

 " الجودة والتميز" 
"Quality and Excellence"  Course Plan for Computer and Communications Engineering Department (Bachelor) 

No. 4102-4102/0  The number of course plan hours are (160 ) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advi. 
Plan 

Pass. Reg. S/Y 
Third: Major Requirements (104 ) Credit Hours 
A) Mandatory Major Requirements (86 ) Credit Hours                                                            
  1910321 Programming in C++ Language 3 2 3 Remedial computer Skills (1/2) 
  0901207 Electromagnetic I 3 3 1 General physics II (2/2) 
  0901210 Electric Circuits I 3 3 1 General physics II (1/2) 
  0901211 Electric Circuits Lab 1 1 3 Electric Circuits I (2/2) 
  0901220 Electronics I 3 3 1 Electric Circuits I (2/2) 
  0901232 Digital Logic Design 3 3 1 Programming in C++ Language (2/2) 

  0901240 Introduction to Linear Systems 3 3 1 Calculus III For engineering 
students (2/2) 

  0901260 Signals and Systems Analysis 3 3 1 Calculus II for engineering students (2/2) 
  0901307 Electromagnetic II 3 3 1 Electromagnetic I (1/3) 
  0901310 Electric Circuits II 3 3 1 Signals and Systems Analysis (1/3) 
  0901320 Electronics II 3 3 1 Electronics I,Electric Circuits II (1/3) 
  0901321 Electronics Lab 1 1 3 Electric Circuits Lab,Electronics II (2/3) 
  0901330 Object-Oriented Programming 3 3 1 Programming in C++ Language (1/3) 
  0901331 Data Structures and Algorithms 3 3 1 Object-Oriented Programming (2/3) 

  0901333 Computer Organization and 
Architecture  3 3 1 Digital Logic Design (2/2) 

  0901335 Digital Logic Design Lab 1 1 3 Computer Organization and 
Architecture (2/2) 

  0901360 Probability and Random Signal 
Analysis 3 3 1 Signals and Systems Analysis (2/3) 

  0901430 Microprocessor Systems 3 3 1 Digital Logic Design Lab (1/4) 
  0901431 Microprocessor Systems Lab 1 1 3 Microprocessor Systems (1/4) 
  0901432 Embedded Systems 3 2 3 Operating Systems (2/4) 

  0901434 Operating Systems 3 3 1 Computer Organization and 
Architecture (1/4) 

  0901440 Control Systems 3 3 1 Signals and Systems Analysis (1/3) 

  0901450 Communication Systems 3 3 1 Probability and Random Signal 
Analysis (1/4) 

  0901451 Communication Systems Lab 1 1 3 Communication Systems (2/4) 

  0901460 Digital Signal Processing 3 3 1 Probability and Random Signal 
Analysis (1/4) 

  0901462 Digital Signal Processing Lab 1 1 3 Digital Signal Processing (2/4) 
  0901470 Computer Networks 3 3 1 Operating Systems (2/4) 
  0901472 Computer Networks Lab 1 1 3 Computer Networks (1/5) 
  0901490 Engineering training 8 weeks Passing 90 credit 2/5)) 
  0901551 Digital Communications 3 3 1 Communication Systems (2/4) 
  0901552 Digital Communications Lab 1 1 3 Co. Digital Communications (1/5) 
  0901559 Wireless Communications 3 3 1 Electromagnetic II (2/4) 
  0901570 Wireless  Networks 3 3 1 Computer Networks Lab. (2/5) 

  0901573 Cryptography and Network 
Security 3 3 1 Computer Networks (1/5) 

  0901591 Graduation project 1 0 1 2 Passing 120 credit (1/5) 
  0901592 Graduation project 2 3 1 6 Graduation project 1 (2/5) 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 4102/0-4102)برنامج البكالوريوس( رقم  هندسة الحاسوب واالتصاالتتابع / الخطة الدراسية لتخصص 

 ساعة اسم المادة رقم المادة معلومات الطالب
 معتمدة

 ساعة
 نظري

 ساعة
 الخطة االرشادية المتطلب السابق عملي

 الفصل /السنة منجز منجز
 ساعة معتمدة 9المساندة  ب: متطلبات التخصص االجبارية 

  1010370 1/2 ( لطلبة الهندسة3تفاضل وتكامل ) 1 3 3 معادالت تفاضلية عادية)) 
  1031332 ( لطلبة الهندسة2تفاضل وتكامل ) 1/2 ( لطلبة الهندسة3تفاضل وتكامل ) 1 3 3)) 
  1912210 (2/3) الهندسة( لطلبة 3تفاضل وتكامل ) 1 3 3 تحليل العددي الهندسي 

 ساعات معتمدة 9ج: متطلبات التخصص االختيارية 
  1910217 سنة خامسة 3الكهرومغناطيسية  1 3 3 انتشار امواج الراديو والهوائيات 
  1910566 سنة خامسة المعالجة الرقمية لإلشارات 1 3 3 المعالجة الرقمية للصور 
  1910570  سنة خامسة شبكات الحاسوب 1 3 3 الترددبروتوكوالت الشبكات عالية 
  1910573 سنة خامسة شبكات الحاسوب 1 3 3 تصميم شبكات الحاسوب 

  1910581 برمجيات كينونية التوجه، االحتماالت و تحليل اإلشارات  1 3 3 الذكاء االصطناعي
 سنة خامسة العشوائية

  1910599 سنة خامسة مستوى سنة خامسة 1 3 3 موضوعات خاصة 
 ( ساعات معتمدة  )بإمكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازها( 2رابعاً: متطلب حر ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
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ملعل
يا ا
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كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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\Course Plan for Computer and Communications Engineering Department (Bachelor) No. 1/2014-2013 
 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advise. 
Plan 

Pass. Reg. Pass. 
B) Mandatory Major Supporting Requirements (9) Credit Hours                              

  1101271 Ordinary Differential Equations 3 3 1 Calculus II for engineering 
students 

(1/2) 

  1031332 Calculus III For engineering students 3 3 1 Calculus II for engineering 
students 

(1/2) 

  0904301 Numerical analysis of Engineering 3 2 1 Calculus II for engineering 
students 

(2/3) 

C) Major Electives (9 ) Credit Hours                                                                                        
  0901407 Radio-wave propagation and Antennas 3 3 1 Electromagnetic II 5th year 
  0901566 Digital Image Processing 3 3 1 Digital Signal Processing 5th year 
  0901571 Higher Layer Network Protocols 3 3 1 Computer Networks 5th year 
  0901572 Computer Network Design 3 3 1 Computer Networks 5th year 
  0901580 Artificial Intelligence 3 3 1 Object-Oriented Programming 5th year 
  0901599 Special Topics 3 3 1 year level th5 5th year 

Fourth: Free elective (3) Credit Hours (Student may choose any course from any course plan at the university unless the student had passed ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية الهندسة

Faculty of Engineering 

 

 " الجودة والتميز"
"Quality and Excellence  4102/0-4102رقم  )بكالوريوس(  الخطة الدراسية لتخصص الهندسة المدنية والبنية التحتية 

 معتمدة  ( ساعة051)عدد ساعات الخطة 
 " عراقة وجودة"

Tradition and Quality”" 
 

 معلومات لطالب
 ساعة اسم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 الفصل/ السنة مسجل منجز

 ( ساعة معتمدة 017ثالثاً: متطلبات التخصص )
 (  ساعة معتمدة79االجبارية )أ: متطلبات التخصص 

  0903210 (0/3) (3فيزياء عامة ) 0 3 3 الميكانيكا الهندسية 
  0902202 (3/3) الميكانيكا الهندسية 0 3 3 مقاومة المواد 
  0902203 (3/3) متزامن مع مقاومة المواد 3 0 1 مختبر مقاومة المواد 
  0902209  (3/3) ( لطلبة الهندسة3تفاضل وتكامل ) 0 3 3 للهندسةاالحتماالت واالحصاء 
  0902221 (0/3) سنة ثانية 0 3 3 جيولوجيا هندسية 
  0902222  (3/3) سنة ثانية 0 3 3 مواد بناء 
  0902223  (3/3) متزامن مع مواد بناء 3 0 1 مختبر مواد بناء 
  0902332 ( 1تحليل األنشاءات) (0/2) الموادمقاومة  0 3 3 
  0902333 ( 2تحليل األنشاءات) (3/2) (0تحليل األنشاءات ) 0 3 3 
  0902341 (0/2) ( لطلبة الهندسة3تفاضل وتكامل ) 0 3 3 المساحة 
  0902342 (0/2) متزامن مع المساحة 3 0 1 مختبر المساحة 
  0902352 (0/2) الميكانيكا الهندسية 0 3 3 الهيدروليكا 
  0902351 (0/2) متزامن مع الهيدروليكا 3 0 1 مختبر الهيدروليكا 
  0902361 (3/2) جيولوجيا هندسية+ مقاومة المواد 0 3 3 الهندسة الجيوتقنية 
  0902362 (3/2) متزامن مع الهندسة الجيوتقنية 3 0 1 مختبر الهندسة الجيوتقنية 
  0902432 ( 1الخرسانة المسلحة) (0/2) (3تحليل األنشاءات) مواد بناء + 0 3 3 
  0902435 ( 2الخرسانة المسلحة) (3/2) (0الخرسانة المسلحة ) 0 3 3 
  0902436 (3/2) (3تحليل األنشاءات) 0 3 3 تصميم المنشأت الفوالذية 
  0902441  (3/2) المساحة 0 3 3 هندسة النقل والمرور 
  0902451 (0/2) الهيدروليكا الكيمياء العامة لطلبة الهندسة+ 0 3 3 هندسة المياه 
  0902455 (3/2) هندسة المياه 0 3 3 هندسة المياه العادمة 
  0902454 (3/2) متزامن مع هندسة المياه العادمة 3 0 1 مختبر المياه العادمة 
  0902464 (3/2) الهندسة الجيوتقنية 0 3 3 هندسة االساسات 
  0902490 ( ساعة معتمدة91النجاح في ) ( أسابيع8) التدريب الهندسي 
  0902544 (0/5) هندسة النقل والمرور 0 3 3 هندسة الطرق 

  0903550 شبكات االتصاالت و التمديدات الكهربائية  1 2 2 شبكات البنية التحتية
 (0/5) + هندسة الطرق + الهيدروليكا

  0902545  (3/5) هندسة النقل والمرور 0 3 3 الرصفاتتصميم 
  0902547 (3/5) تصميم الرصفات -متزامن مع 3 0 1 مختبر الرصفات 
  0902555 (0/5) هندسة المياه العادمة 0 2 2 هندسة البيئة 
  0902573 (0/5) (0الخرسانة المسلحة ) 0 3 3 مواصفات وحساب كميات 
  0902572 (3/5) مواصفات وحساب كميات 1 3 3 ادارة مشاريع 
  0902591 ( 1مشروع تخرج) (0/5) ( ساعة معتمدة120النجاح في ) 3 0 1 
  0902592 ( 2مشروع تخرج) (3/5) (0مشروع تخرج ) 6 1 2 

  

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية الهندسة

Faculty of Engineering 

 

 " الجودة والتميز"
"Quality and Excellence" 

Course Plan for for Civil Engineering and Infrastructure Department 
(Bachelor)  No. 4102-4102/0  

The number of course plan hours are (160 ) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
"Tradition and Quality” 

 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advise. 
Plan 

Pass. Reg. S/Y 
Third: Major Requirements (107 ) Credit Hours 
A) Mandatory Major Requirements (79 ) Credit Hours                                                            

  0902201 Engineering Mechanics 3 3 0 General physics II (0/3) 
  0902202 Strength  of Materials 3 3 0 Engineering Mechanics (3/3) 
  0902203 Strength  of Materials Lab  1 0 3 Co. Strength  of Materials (3/3) 

  0902209 Probability and Statistics for 
Engineers 

3 3 0 Calculus II for engineering students (3/3) 

  0902221 Engineering Geology 3 3 0 year level nd2 (0/3) 
  0902222 Construction Materials 3 3 0 year level nd2 (3/3) 
  0902223 Construction Materials Lab. 1 0 3 Co. Construction Materials (3/3) 
  0902332 Structural Analysis I  3 3 0 Strength  of Materials (0/2) 
  0902333 Structural Analysis II  3 3 0 Structural Analysis I (3/2) 
  0902341 Surveying  3 3 0 Calculus II for engineering students (0/2) 
  0902342 Surveying Lab 1 0 3 Co. Surveying (0/2) 
  0902352 Hydraulics   3 3 0 Engineering Mechanics (0/2) 
  0902351 Hydraulics Lab  1 0 3 Co. Hydraulics (0/2) 
  0902361 Geotechnical Engineering  3 3 0 Engineering Geology +Strength  of Materials (3/2) 
  0902362 Geotechnical Engineering Lab  1 0 3 Co. Geotechnical Engineering (3/2) 
  0902432 Reinforced Concrete I 3 3 0 Construction Materials (0/2) 
  0902435 Reinforced Concrete II 3 3 0 Reinforced Concrete I (3/2) 
  0902436 Steel Structures design  3 3 0 Structural Analysis II (3/2) 

  0902441 Traffic & Transportation 
Engineering  

3 3 0 Surveying (3/2) 

  0902451 Water Engineering 3 3 0 General Chemistry for engineering students 
+ 

Hydraulics   

(1/4)  
  0902455 Waste Water Engineering  3 3 0 Water Engineering (2/4)  
  0902454 Waste Water Engineering Lab 1 0 3 Co. Waste Water Engineering (2/4)  
  0902464 Foundation Engineering  3 3 0 Geotechnical Engineering (2/4)  
  1912490 Engineering practical training 8 weeks Passing 90 credits  
  0902544 Highway Engineering 3 3 0 Traffic & Transportation Engineering (1/5)  
  0903550 Infrastructure Networks  2 2 1 Communication networks and Electrical 

Wiring + 

Highway Engineering + 

Hydraulics 

(1/5)  
  0902545 Pavement design 3 3 0 Traffic & Transportation Engineering (2/5)  
  0902547 Pavement Lab  1 0 3 Co. Pavement design (2/5)  
  0902555 Environmental Engineering 2 2 0 Waste water Engineering (1/5)  
  0902573 Specifications and Quantity 

Survey 
3 3 0 Reinforced Concrete I (1/5)  

  0902572 Project Management 3 3 0 Specifications and Quantity Survey (2/5)  
  0902591 Graduation project 1 0 1 2 Passing 120 credits (5/1) 
  0902592 Graduation project 2 3 1 6 Graduation project 1 (5/2) 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 4102/0-4102تابع / الخطة الدراسية لتخصص الهندسة المدنية والبنية التحتية )برنامج البكالوريوس( رقم 

 ساعة اسم المادة رقم المادة معلومات لطالب
 معتمدة

 ساعة
 نظري

 ساعة
 اإلرشاديةالخطة  المتطلب السابق عملي

 الفصل/ السنة مسجل منجز
 ( ساعة معتمدة33ب: متطلبات التخصص المساندة )

  1010372 (1/2) ( لطلبة الهندسة3تفاضل وتكامل ) 1 3 3 (0) معادالت تفاضلية عادية 
  1031022 (3/0) - 0 3 2 الكيمياء العامة لطلبة الهندسة 
  1031022  (2/1) متزامن مع الكيمياء العامة لطلبة الهندسة 2 1 0 العامة لطلبة الهندسةمختبر الكيمياء 
  0901215 (0/3) (3فيزياء عامة ) 0 3 3 قوى و اتصاالت كهربائية 
  0901344 (3/2) قوى و اتصاالت كهربائية 0 3 3 شبكات االتصاالت و التمديدات الكهربائية 
  0904230 (0/2) (3فيزياء عامة ) 0 3 3 الهندسية الديناميكا الحرارية 
  0904301 (3/2) ( لطلبة الهندسة3تفاضل وتكامل ) 1 2 3 التحليل العددي الهندسي 
  0904335 (0/2) الديناميكا الحرارية الهندسية 0 3 3 مبادئ التدفئة والتكييف 

 ( ساعة معتمدة6ج: متطلبات التخصص االختيارية )
  0902537 ( 2خرسانة المسلحة) (0/5) (3الخرسانة المسلحة ) 0 3 3 
  0902536 (3/5) (3الخرسانة المسلحة ) 0 3 3 هندسة الجسور 
  0902542 (0/5) المساحة 0 3 3 المساحة الجوية 
  0902546 (3/5) تصميم الرصفات 0 3 3 صيانة الطرق 
  0902556  (0/5) هندسة المياه العادمة 0 3 3 العادمةتصميم شبكات المياه والمياه 
  0902552 (3/5) هندسة المياه العادمة 0 3 3 تصميم انظمة الموارد المائية 
  0902564 (3/5) الهندسة الجيوتقنية 0 3 3 تربة متقدمة 
  0902599 (0/5) مستوى سنة خامسة 0 3 3 موضوعات خاصة 

    معتمدة  )بامكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازها(( ساعات  2رابعاً: متطلب حر ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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\Course Plan for Civil Engineering and Infrastructure Department (Bachelor) No. 1/2014-2013 
 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advise. 
Plan 

Pass. Reg. S/Y 
B) Mandatory Major Supporting Requirements (22) Credit Hours                              
  0101273 Ordinary Differential Equations 3 3 1 Calculus II for engineering students (1/2) 
  1031022 General Chemistry for engineering students 2 3 0 - (3/0)  

  1031022 General Chemistry Lab. for  engineering 
students 0 1 2 Co. General Chemistry for engineering students (2/1) 

  0901305 Power and Electrical Communications 3 3 0 General physics II (0/3)  
  0901224 Communication networks and electrical wiring 3 3 0 Power and Electrical Communications (3/2)  
  0904230 Engineering Thermodynamics 3 3 0 General physics II (0/2)  
  0904301 Numerical analysis of Engineering 3 2 1 Calculus II for engineering students (3/2)  
  0904335 Principles of Heating and Air Conditioning 3 3 0 Engineering Thermodynamics (0/2)  

C) Major Electives (6 ) Credit Hours                                                                                        
  0902537 Reinforced Concrete III 3 3 0 Reinforced Concrete II (1/5) 
  0902536 Bridge Engineering 3 3 0 Reinforced Concrete II (2/5) 
  0902542 Photogrammetry 3 3 0 Surveying (1/5) 

  0902546 Highway Maintenance 3 3 0 Pavement design (2/5) 
  0902556 Water and Wastewater network Design 3 3 0 Waste water Engineering (1/5) 
  0902552 Design of Water Resources Systems 3 3 0 Waste water Engineering (2/5) 
  0902564 Advanced Soil Mechanics 3 3 0 Geotechnical Engineering (2/5) 
  0902599 Special Topics 3 3 0 year level th5 (1/5) 

Fourth: Free elective (3) Credit Hours (Student may choose any course from any course plan at the university unless the student had passed it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس
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متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية الهندسة

Faculty of Engineering 

 

 " الجودة والتميز"
"Quality and Excellence"  4102/0-4102رقم )برنامج البكالوريوس(  الخطة الدراسية لتخصص هندسة العمارة 

 معتمدة  ( ساعة056عدد ساعات الخطة )
 " عراقة وجودة"

"Tradition and Quality” 

 

 معلومات لطالب
 ساعة اسم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 الفصل/ السنة مسجل منجز
 ( ساعة معتمدة003ثالثاً: متطلبات التخصص )

 (  ساعة معتمدة90أ: متطلبات التخصص االجبارية )
  1912051 ( 0اساسيات التصميم) 0/0 - 6 1 3 
  1912050 ( 3اساسيات التصميم) 3/0 (0اساسيات التصميم ) 6 1 3 
  1912063  3/0 الرسم الحر 6 1 3 االتصال واالظهار المعماري 
  0902222 3/3 متزامن مع المساحة للعمارة 2 - 0 مختبر المساحة للعمارة 
  1912351 ( 0التصميم المعماري) 0/3 (3اساسيات التصميم ) 9 1 2 
  1912350 ( 3التصميم المعماري) 3/3 (0التصميم المعماري ) 9 1 2 
  1912371 ( 0انشاء المباني) 0/3 - 2 3 3 
  1912370 ( 3انشاء المباني) 3/3 (0انشاء المباني ) 2 3 3 
  1912201 ( 0تاريخ ونظريات العمارة ) 0/2 - - 3 3 
  1912200 ( 3تاريخ ونظريات العمارة ) 3/2 (0تاريخ ونظريات العمارة ) - 3 3 
  1912231 3/2 - - 3 3 االضاءة والصوتيات 
  1912221  3/2 (3التصميم المعماري ) 2 3 2 تخطيط وتصميم المواقع 
  1912220 33 (0تاريخ ونظريات العمارة ) - 2 2 الحفاظ على التراث المعماري/ 
  1912251 ( 2التصميم المعماري) 0/2 (3التصميم المعماري ) 03 1 5 
  1912250 ( 2التصميم المعماري) 3/2 (2التصميم المعماري ) 03 1 5 
  1912271 ( 2انشاء المباني) 0/2 (3انشاء المباني ) 3 2 3 
  1912201 ( 2تاريخ ونظريات العمارة) 0/2 (3تاريخ ونظريات العمارة ) - 3 3 
  1912200 3/2 (2تاريخ ونظريات العمارة ) - 3 3 العمارة االسالمية 
  1912203 3/2 (2تاريخ ونظريات العمارة ) - 3 2 عمارة محلية 
  1912221 0/2 (2التصميم المعماري ) 3 2 3 التصميم الحضري 
  1912220 3/2 (2التصميم المعماري ) 2 3 3 التخطيط الحضري 
  1912221  0/2 (2انشاء المباني ) - 3 3 حساب الكميات والمواصفات والعقود 
  1912251  0/2 (2التصميم المعماري ) 12 1 5 (5المعماري )التصميم 
  1912250 ( 6التصميم المعماري) 3/2 (5التصميم المعماري ) 12 1 5 
  1912281 ساعة معتمدة 91النجاح في             اسابيع  8 التدريب الهندسي 
  1912521 0/5 والمواصفات والعقودحساب الكميات  - 2 2 والمنشأت الهندسية  ادارة المشاريع 

  1912581 ( 0مشروع التخرج) (6التصميم المعماري ) 2 0 3 
 0/5 ساعة معتمدة 031والنجاح في 

  1912580 ( 3مشروع التخرج) 3/5 (0مشروع التخرج ) 18 1 6 
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اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 الهندسةكلية 

Faculty of Engineering 

 

 " الجودة والتميز"
"Quality and Excellence" 

Course Plan for Architecture Department (Bachelor) No. 4102-4102/0  
The number of course plan hours are (165 ) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
"Tradition and Quality” 

 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Pract. 
Hours Prerequisite 

Advise. 
Plan 

Pass. Reg. S/Y 
Third: Major Requirements (112  ) Credit Hours 
A) Mandatory Major Requirements (91 ) Credit Hours 
  1912051 Basic design 1 3 1 6 - 0/0 
  1912050 Basic design 2 3 1 6 Basic design 1 2/1 

  1912063 Architectural communication and 
presentation  3 1 6 Free hand sketching 2/1 

  1912333 Surveying labs for architecture 0 - 2 Co –Surveying for architecture 3/3 
  1912351 Architecture design 1 2 1 9 Basic design 2 1/2 
  1912350 Architecture design 2 2 1 9 Architectural design 1 3/3 
  1912371 Building construction 1 3 3 2 - 1/2 
  1912370 Building construction 2 3 3 2 Building construction 1 3/3 

  1912201 History and theory of architecture 1  3 3 - - 1/3 

  1912200 History and theory of architecture 2 3 3 - History and theory of 
architecture 1 2/3 

  1912231 Illumination and acoustics 3 3 - - 2/3 
  1912221 Landscape architecture  2 3 2 Architecture design 2 2/3 

  1912220 Conservation of architectural 
heritage 2 2 - History and theory of 

architecture 1 2/3 

  1912251 Architecture design 3 5 1 03 Architecture design 2 1/3 
  1912250 Architecture design 4 5 1 03 Architectural design 3 2/3 
  1912271 Building construction 3 3 2 3 Building construction 2 1/3 

  1912201 History and theory of architecture 
3 3 3 - History and theory of 

architecture 2 1/4 

  1912200 Islamic architecture 3 3 - History and theory of 
architecture 3 2/4 

  1912203 Local architecture 2 3 - History and theory of 
architecture 3 2/4 

  1912221 Urban design 3 2 3 Architecture design 4 1/4 

  1912220 Urban planning 3 3 2 Architecture design 4 2/4 
  1912221 Specifications and quantities  3 3 - Building construction 3 1/4 
  1912251 Architecture design 5 5 1 12 Architecture design 4 1/4 
  1912250 Architecture design 6 5 1 12 Architecture design 5 2/4 
  1912281 Engineering  training 8 weeks Passing 90 credit 
  1912521 Project management 2 2 - Specifications and quantities 1/5 

  1912581 Graduation project 1 2 1 2 Architecture design 6 Passing 
120 credit 1/5 

  1912580 Graduation project 2 6 - 18 Graduation project 1 2/5 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 4102/0-4102تابع / الخطة الدراسية لتخصص هندسة العمارة )برنامج البكالوريوس( رقم 

 معلومات لطالب
 ساعة اسم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

 الخطة االرشادية

 الفصل/ السنة مسجل منجز
 ( ساعة معتمدة05ب: متطلبات التخصص المساندة )

  1913021 3/0 (0تفاضل وتكامل ) - 3 3 ميكانيكا االنشاء 
  0902222  0/3 - - 3 3 مواد البناء 
  1913321  0/3  - 2 2 انشاء وتركيب المباني 
  0902232 3/3 انشاء وتركيب المباني - 2 2 انظمة انشائية 
  1912226 0/2 - - 2 2 االنظمة الميكانيكية والتحكم البيئي 

 ( ساعة معتمدة6ج: متطلبات التخصص االختيارية )
  1912452 4/1 (2التصميم المعماري ) 3 2 3 عمارة داخلية 
  1912501 5/1 (5التصميم المعماري )  3 3 نظريات ونقد العمارة المعاصرة 
  1912551 5/2 (5التصميم المعماري ) 3 2 3 العمارة الخضراء 
  1912583  5/2 حسب ما يحدده القسم - 3 3 موضوعات متخصصة في هندسة العمارة 

    ساعات معتمدة  )بامكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازها((  2رابعاً: متطلب حر ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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\Course Plan for Architecture Department (Bachelor) No. 1/2014-2013 
 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advise. 
Plan 

Pass. Reg. S/Y 
B) Mandatory Major Supporting Requirements (15 ) Credit Hours 
  1913021 Structural mechanics 3 3 - Calculus I 2/1 

  0902222 Building materials  3 3 - - 1/2 

  1913321 Building construction and 
assembly  2 2 - - 1/2 

  0902232 Structural systems 2 2 - Building construction and assembly 3/3 

  0904336 Mechanical systems and 
environmental control 2 2 - - 1/3 

C) Major Electives (6 ) Credit Hours 

  1912253 Interior architecture 3 2 3 Architecture design 4 (1/4) 

  1912501 Theories and criticism of 
contemporary architecture 3 3  Architecture design 5 (1/5) 

  1912551 Green architecture 3 2 3 Architecture design 5 (2/5) 
  1912583 Specialized topics in architecture  3 3 - As specified by the department (2/5) 

Fourth: Free elective (3) Credit Hours (Student may choose any course from any course plan at the university unless the student had passed it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  

 QM16/0003 جامعة الزيتونة األردنية                                                     دليل الخطط الدراسية                    تقديم
 

QM16/0003   page 93/124 

 

 األردنيــةة الـزيتـونــــة ـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية الهندسة

Faculty of Engineering 

 

 " الجودة والتميز"
"Quality and Excellence" 

 مة التكييف والتبريد )بكالوريوس(الخطة الدراسية لتخصص هندسة الميكانيك/أنظ
 معتمدة  ( ساعة051عدد ساعات الخطة ) 4102/0-4102رقم 

 عراقة وجودة" "
"Tradition and Quality” 

 

طالبلمعلومات ل  
 ساعة اسم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 الفصل/ السنة مسجل منجز
( ساعة معتمدة 017ثالثاً: متطلبات التخصص )  

معتمدة(  ساعة 77أ: متطلبات التخصص االجبارية )  
  1912301  (0فيزياء عامة ) 1 2 2 االستاتيكا  (2/1) 
  0904201 (2/2) االستاتيكا 0 3 3 الديناميكا 
  0904212 (2/2) االستاتيكا 0 2 2 مقاومة المواد 
  0904213 (3/1) مقاومة المواد 3 0 1 مختبر مقاومة المواد 
  0904207 العامةالكيمياء  0 2 2 علم المواد  (2/2) لطلبة الهندسة  
  0904230 (2/1) رسم هندسي 3 0 1 رسم الماكينات 
  0904231 ( 0الديناميكا الحرارية) (3فيزياء عامة ) 0 3 3   (2/2) 
  1912210 ( لطلبة الهندسة3تفاضل وتكامل ) 0 3 3 التحليل العددي الهندسي  (3/1) 
  0904310 (4/1) الديناميكا وتحليل االشارات واألنظمة 0 3 3 االهتزازات الميكانيكية 
  0904303 (4/1) ( ، ديناميكا االنظمة و التحكم0ميكانيكا الموائع ) 0 3 3 القياسات الهندسية 
  0904302 (4/2) القياسات الهندسية 3 0 1 مختبر القياسات الهندسية 
  0904212 (3/0) علم المواد 0 3 3 عمليات انتاج 
  0904321  (3/2) مقاومة المواد وعمليات انتاج 0 3 3 تصميم األالت 
  0904320 ( 3الديناميكا الحرارية) (0الديناميكا الحرارية ) 0 3 3   (3/1) 
  0904321 (3الديناميكا الحرارية ) 3 0 1 مختبر الديناميكا الحرارية  (3/1) 
  0904350 ( 0ميكانيكا الموائع)  (3/2) ( لطلبة الهندسة3الديناميكا ، تفاضل وتكامل ) 0 3 3 
  0904351 (0ميكانيكا الموائع ) 3 0 1 مختبر ميكانيكا الموائع  (4/1) 
  0904361 (3/2) الديناميكا وتحليل االشارات واألنظمة 0 3 3 ديناميكا االنظمة والتحكم 
  0904360 والتحكمديناميكا االنظمة  3 0 1 مختبر التحكم  (4/1) 
  0904420  (4/2) الديناميكا 0 3 3 ميكانيكا االالت 
  0904421 ( 0انتقال الحرارة) (3فيزياء عامة) 0 3 3   (4/1) 
  0904420 (0و التبريد ) أنظمة التكييف (،0انتقال الحرارة) 0 3 3   (4/2) (1الديناميكا الحرارية ) 
  0904423 (0انتقال الحرارة) 3 0 1 مختبر انتقال الحرارة  (5/2) 
  0904433 ( 3انتقال الحرارة) (0انتقال الحرارة) 0 3 3   (5/1) 
  0904440 (3الديناميكا الحرارية ) 0 3 3 وقود واحترااق  (5/1) 
  0904531 ( ، ديناميكا االنظمة و التحكم0ميكانيكا الموائع ) 0 3 3 تصميم أنظمة هيدروليكية و هوائية  (4/1) 
  1912530 (4/2) تصميم أنظمة هيدروليكية و هوائية 2 1 0 مختبر أنظمة هيدروليكية وهوائية 
  0904533 (5/1) تصميم األالت 2 3 3 التصميم باستخدام الحاسوب 
  1912521 ( 3أنظمة التكييف و التبريد) (0و التبريد ) أنظمة التكييف 1 2 2   (5/1) 
  0904523 (0( ، انتقال الحرارة )3الديناميكا الحرارية ) 0 3 3 األنظمة الميكانيكية في االبنية الخضراء  (5/1) 
  0902570 ( أسابيع8) التدريب الهندسي ساعة معتمدة 91النجاح في    
  0902571 (  0مشروع التخرج) ساعة معتمدة 031النجاح في  2 1 0   (5/1) 
  0902572  (3) مشروع التخرج  (5/2) )0(مشروع التخرج  6 1 3 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة
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وم 
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كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 كلية الهندسة
Faculty of Engineering 

 

 " الجودة والتميز"
"Quality and Excellence"  Course Plan for Mechanical Engineering Department (Bachelor) 

No. 4102-4102/0  The number of course plan hours are (160) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
"Tradition and Quality” 

 

 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Pract. 
Hours Prerequisite 

Advise. 
Plan 

Pass. Reg. S/Y 
Third: Major Requirements (107 ) Credit Hours 
A) Mandatory Major Requirements (77 ) Credit Hours 
  1912301 Statics 2 2 1 General physics I (2/1) 
  0904201 Dynamics 3 3 0 Statics (2/2) 
  0904212 Strength of materials 2 2 0 Statics (2/2) 
  0904213 Strength of materials Lab. 1 0 3 Strength of materials (3/1) 

  0904207 Materials Science 2 2 0 General Chemistry for engineering 
students (2/2) 

  0904230 Machine Drawing 1 0 3 Engineering Drawing (2/1) 
  0904231 Thermodynamics (1) 3 3 0 General physics II (2/2) 
  1912211 Numerical analysis of engineering 3 3 0 Calculus II for engineering students (3/1) 
  0904310 Mechanical Vibrations 3 3 0 DynamicsSignal and System Analysis (4/1) 

  0904303 Engineering Measurements 3 3 0 Fluid Mechanics (1,)System Dynamics and 
Control (4/1) 

  0904302 Engineering Measurements Lab. 1 0 3 Engineering Measurements (4/2) 
  0904212 Manufacturing Processes 3 3 0 Materials Science (3/0) 

  0904321 Machines Design 3 3 0 Strength of 
aterials, (3/3) 

  0904320 Thermodynamics (2) 3 3 0 Thermodynamics (1) (3/1) 
  0904321 Thermodynamics Lab. 1 0 3 Thermodynamics (2) (3/1) 

  0904350 Fluid Mechanics (1) 3 3 0 DynamicsCalculus II for engineering 
students (3/2) 

  0904351 Fluid Mechanics Lab. 1 0 3 Fluid Mechanics (1) (4/1) 
  0904361 System Dynamics and Control 3 3 0 DynamicsSignal and System Analysis (3/2) 
  0904360 Control Lab. 1 0 3 System Dynamics and Control (4/1) 
  0904420 Mechanics of Machinery 3 3 0 Dynamics (4/2) 
  0904421 Heat Transfer (1) 3 3 0 General physics II (4/1) 

  0904420 Air Conditioning and Refrigeration 
Systems (1) 3 3 0 Heat Transfer (1)،Thermodynamics (1) (4/2) 

  0904423 Heat Transfer Lab. 1 0 3 Heat Transfer (1) (5/2) 
  0904433 Heat Transfer (2) 3 3 0 Heat Transfer (1) (5/1) 
  0904440 Fuels and Combustion 3 3 0 Thermodynamics (2) (5/1) 

  0904531 Design Hydraulic and Pneumatic Control 
Systems 3 3 0 Fluid Mechanics (1),System Dynamics and 

Control (4/1) 

  1912530 Design Hydraulic and Pneumatic Control 
Systems Lab. 0 1 2 Design Hydraulic and Pneumatic Control 

Systems (4/2) 

  0904533 Computer-Aided Design 3 3 2 Machines Design (5/1) 

  1912521 Air Conditioning and Refrigeration 
Systems (2) 2 2 1 Air Conditioning and Refrigeration 

Systems (1) (5/1) 

  0904522 Mechanical Systems in Green Building 3 3 0 Thermodynamics (2),Heat Transfer (1) (5/1) 
  1914570 Engineering training 8 weeks Passing 90 credit 
  0902571 Graduation project 1 0 1 2 Passing 120 credit (5/1) 
  0902572 Graduation project 2 3 1 6 Graduation project 1 (5/2) 

 

 

 

 
 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس
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متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
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 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو
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متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 4102/0-4102تابع / الخطة الدراسية لتخصص هندسة الميكانيك/أنظمة التكييف والتبريد  )برنامج البكالوريوس( رقم 

معلومات 
طالبلل  ساعة اسم المادة رقم المادة 

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 الفصل/ السنة مسجل منجز
( ساعة معتمدة 32ب: متطلبات التخصص المساندة )  

  0101272 ( 0معادالت تفاضلية عادية) ( لطلبة الهندسة3تفاضل وتكامل ) 1 3 3   (1/2) 
  1031022 (3/0) - 0 3 2 الكيمياء العامة لطلبة الهندسة  
  1031022 2/1( متزامن مع الكيمياء العامة لطلبة الهندسة 2 1 0 مختبر الكيمياء العامة لطلبة الهندسة( 
  1031332 ( لطلبة الهندسة2تفاضل وتكامل ) ( لطلبة الهندسة3تفاضل وتكامل ) 1 3 3   (1/2) 
  0901212 (3فيزياء عامة ) 0 3 3 الدوائر الكهربائية و االلكترونية  (1/2) 
  0901213  االلكترونيةمختبر الدوائر الكهربائية و  (2/2) الدوائر الكهربائية و االلكترونية 3 0 1 
  0901232  (3/2) تطبيقات الحاسوب الهندسية 0 3 3 تصميم المنطق الرقمي 
  0901260 ( لطلبة الهندسة تطبيقات الحاسوب الهندسية3تفاضل وتكامل ) 1 2 2 تحليل اإلشارات واألنظمة  (4/2) 
  0901342  الكهربائيةاالاّلت  (3/1) الدوائر الكهربائية و االلكترونية 0 3 3 
  0901343 (3/2) االاّلت الكهربائية 3 0 1 مختبر االاّلت الكهربائية 

( ساعة معتمدة6ج: متطلبات التخصص االختيارية )  
  0904523 (3انتقال الحرارة ) 0 3 3 الطاقة الشمسية  (5/*) 
  0904524  الحراريةأنظمة القوى (3الديناميكا الحرارية ) 0 3 3   (5/*) 
  0904551 ( 3ميكانيكا الموائع) (0ميكانيكا الموائع ) 0 3 3   (5/*) 
  0904573 (*/5) مستوى سنة خامسة 0 3 3  موضوعات خاصة 

الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازها(( ساعات معتمدة  )بامكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في  2رابعاً: متطلب حر )      
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اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
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اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  

 QM16/0003   Study Plans Guide Al-Zaytoonah University of Jordan تقديم
 

QM16/0003   page 96/124 

\Course Plan for Mechanical Engineering Department No. 1/2014-2013 
 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Pract. 
Hours Prerequisite 

Advise. 
Plan 

Pass. Reg. S/Y 
B) Mandatory Major Supporting Requirements (23) Credit Hours 
  0101273 Ordinary Differential Equations 3 3 1 Calculus II for engineering students (1/2) 
  1031022 General Chemistry for engineering students 2 3 0 - (3/0)  

  1031022 General Chemistry Lab. For  engineering 
students 0 1 2 Co. General Chemistry for engineering 

students (2/1) 

  1031332 Calculus III For engineering students 3 3 1 Calculus II for engineering students (1/2) 
  0901212 Electrical and Electronics Circuits 3 3 0 General physics II (1/2) 
  0901213 Electrical and Electronics Circuits Lab. 1 0 3 Electrical and Electronics Circuits (2/2) 
  0901232 Digital Logic Design 3 3 0 Computer engineering applications (3/2) 

  0901260 Signal and System Analysis 2 2 1 Calculus II for engineering students 
Computer engineering applications (4/2) 

  0901342 Electrical Machines 3 3 0 Electrical and Electronics Circuits (3/1) 
  0901343 Electrical Machines Lab. 1 0 3 Electrical Machines (3/2) 

C) Major Electives (6 ) Credit Hours 
  0904524 Thermal Power Systems 3 3 0 Thermodynamics (2) (*/5) 
  0904523 Solar Energy 3 3 0 Heat Transfer (2) (*/5) 
  0904551 Fluid Mechanics (2) 3 3 0 Fluid Mechanics (1) (*/5) 
  0904573 Special Topics 3 3 0 year level th5 (*/5) 

Fourth: Free elective (3) Credit Hours (Student may choose any course from any course plan at the university unless the student had passed it. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية الهندسة

Faculty of Engineering 

 

 " الجودة والتميز"
"Quality and Excellence" 

 )بكالوريوس( القوى والتحكمأنظمة  الخطة الدراسية لتخصص هندسة 
 معتمدة  ( ساعة051عدد ساعات الخطة ) 4102/0-4106رقم 

 " عراقة وجودة"
"Tradition and Quality” 

 

 

 معلومات الطالب
 ساعة اسم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 )الفصل/السنة( مسجل منجز

 ساعة معتمدة  012ثالثاً: متطلبات التخصص 
 ساعة معتمدة  68أ: متطلبات التخصص االجبارية 

  0905240 (2/2) ( لطلبة الهندسة2تفاضل وتكامل ) 1 3 3 مقدمة في االنظمة الخطية 

  0905310 ( 3الدارات الكهربائية) تحليل اإلشارات واألنظمة 1 3 3 
 (1/3) (0الدارات الكهربائية )

  0905320 (1/3) (0الكترونيات ) 1 3 3 الكترونيات القوى 
  0905321 (1/4) الكترونيات القوى 3 1 1 مختبر الكترونيات القوى 

  0905330 ( 0اآلالت الكهربائية) (3الدارات الكهربائية ) 1 3 3 
 (1/3) (0الكهرومغناطيسية )

  0905340 (2/3) تصميم المنطق الرقمي 1 3 3 المعالجات الدقيقة واألنظمة الضمنية 
  0905341 (2/2) الدقيقة واألنظمة الضمنيةالمعالجات  3 1 1 مختبر المعالجات الدقيقة 
  0905360 (2/3) تحليل اإلشارات واألنظمة 1 3 3 االحتماالت و تحليل العمليات العشوائية 
  0905420 (1/4) (3الدارات الكهربائية ) 1 3 3 تحليل أنظمة القوى 
  0905423 (2/4) تحليل أنظمة القوى 0 3 3 هندسة الجهد العالي 
  0905431 ( 3اآلالت الكهربائية) (1/4) (0اآلالت الكهربائية ) 1 3 3 
  0905432 (2/4) (3متزامن مع اآلالت الكهربائية ) 3 0 1 مختبر اآلالت الكهربائية 

  0905438 الكترونيات القوى 1 3 3 المحركات الكهربائية 
 (2/5) (3الدارات الكهربائية )

  0905440 (1/3) تحليل اإلشارات واألنظمة 0 3 3 أنظمة التحكم 
  0905441 (1/4) أنظمة التحكم  3 3 أنظمة التحكم اآللي 
  0905442 (1/4) متزامن مع أنظمة التحكم اآللي 3 1 1 مختبر أنظمة التحكم 

  0905443 (0الكترونيات ) 0 3 2 االجهزة والمجسات 
 (2/4) أنظمة التحكم اآللي

  0905444 (2/4) االجهزة والمجسات 3 0 1 مختبر االجهزة والمجسات 

  0905446 أنظمة التحكم 1 3 3 أنظمة التحكم الرقمية والحاسوبية 
 (2/4) المعالجات الدقيقة واألنظمة الضمنية

  0905490 ساعة معتمدة 91النجاح في            أسابيع 8 التدريب الهندسي 
  0905521  (1/4) مختبر اآلالت الكهربائية 3 0 1 القوىمختبر أنظمة 
  0905526 (2/4) تحليل أنظمة القوى 0 3 3 أنظمة توزيع القوى الكهربائية 
  0905528 (1/5) تحليل أنظمة القوى 0 3 3 التحكم بحماية أنظمة القوى 
  0905527 (1/5) أنظمة توزيع القوى الكهربائية 1 3 3 التأريض والربط الكهربائي 
  0905529 (2/4) (0اآلالت الكهربائية ) 1 3 3 أنظمة الطاقة المتجددة 

  0905543 أنظمة التحكم الرقمية والحاسوبية 1 3 3 أنظمة التحكم الذكية 
 (1/5) أنظمة التحكم الحديثة

  0905544 (1/5) أنظمة التحكم اآللي 0 3 3 أنظمة التحكم الحديثة 
  0905591 (5/1) ساعة معتمدة 031النجاح في  2 1 0 (0التخرج ) مشروع 
  0905592 ( 3مشروع التخرج) (5/2) (0مشروع التخرج ) 6 1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 كلية الهندسة
Faculty of Engineering 

 

والتميز"" الجودة   
"Quality and Excellence"  

Course Plan for Power Systems and Control Engineering Department 
(Bachelor) 

No. 1/2014-2015  The number of course plan hours are (160) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
"Tradition and Quality” 

 

 

Std Info. Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advis. 
Plan 

Pass. Reg. (S/Y) 
Third: Major Requirements (104) Credit Hours 

A) Mandatory Major Requirements (68 ) Credit Hours                                                            

  0905 240 Introduction to Linear Systems 3 3 1 Calculus III For engineering 
students (2/2) 

  0905 310 Electric Circuits II 3 3 1 Signals and Systems Analysis 
Electric Circuits I (1/3) 

  0905 320 Power Electronics  3 3 1 Electronics I (1/3) 

  0905 321 Power Electronics lab  1 1 3 Power Electronics (1/4) 

  0905 330 Electrical Machine I 3 3 1 Electric Circuits II 
Electromagnetic I (1/3) 

  0905 340 Microcontrollers & Embedded Systems 3 3 1 Digital Logic Design (2/3) 

  0905 341 Microcontrollers lab 1 1 3 Microcontrollers & Embedded 
Systems (2/2) 

  0905 360 Probability and Random  Operations 3 3 1 Signals and Systems Analysis (2/3) 

  0905 420 Power systems Analysis 3 3 1 Electric Circuits II (1/4) 

  0905 423 High Voltage Engineering 3 3 0 Power systems Analysis (2/4) 

  0905 431 Electrical Machine II  3 3 1 Electrical Machine I (1/4) 

  0905 432 Electrical Machine lab 1 0 3 Electrical Machine I 
Co- Electrical Machine II (2/4) 

  0905 438 Electrical drives 3 3 1 Power Electronics 
Electric Circuits II (2/5) 

  0905 440 Control System 3 3 0 Signals and Systems Analysis (1/3) 

  0905 441 Process Control System 3 3  Control System (1/4) 

  0905 442 Control System Lab 1 1 3 Co. Process Control System (1/4) 

  0905 443 Instrumentation & Sensors 2 3 0 Electronics I 
Process Control System (2/4) 

  0905 444 Instrumentation & Sensors Lab 1 0 3 Instrumentation & Sensors (2/4) 

  0905 446 Digital & computer control systems 3 3 1 
Control systems 

Microcontrollers & Embedded 
Systems 

(2/4) 

  0905 490 Engineering training 8 weeks Passing 90 credit  

  0905 521 Power Systems Lab 1 0 3 Electrical Machine lab (1/4) 

  0905 526 Electrical Power Distribution Systems 3 3 0 Power systems Analysis (2/4) 

  0905 528 Power System Protection & control 3 3 0 Power systems Analysis (1/5) 

  0905 527  Electrical Grounding and Bonding 3 3 1 Electrical Power Distribution 
Systems (1/5) 

  0905 529 Renewable energy systems 3 3 1 Electrical Machine I (2/4) 

  0905 543 Intelligent control systems 3 3 1 Digital & computer control systems 
Modern control systems (1/5) 

  0905 544 Modern control systems 3 3 0 Process Control System (1/5) 

  0905 591 Graduation project 1 0 1 2 Passing 120 credit (5/1) 

  0905 592 Graduation project 2 3 1 6 Graduation project 1 (5/2) 
 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 4102/0-4106)برنامج البكالوريوس( رقم   أنظمة القوى والتحكمتابع / الخطة الدراسية لتخصص هندسة 
 

معلومات 
طالبلل  ساعة اسم المادة رقم المادة 

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 الفصل/ السنة مسجل منجز
  ساعة معتمدة 37متطلبات التخصص االجبارية المساندة   ب.
  0901207 ( 0الكهرومغناطيسية) (2/2) (3فيزياء عامة ) 1 3 3 

  0901210 ( 0الدارات الكهربائية) (3فيزياء عامة ) 1 3 3 
 (1/2) معادالت تفاضلية عادية

  0901211  (2/2) (0الدارات الكهربائية ) 3 1 1 الدارات الكهربائيةمختبر 
  0901220 ( 0الكترونيات) (2/2) (0الدارات الكهربائية ) 1 3 3 
  0901232  (2/2) تطبيقات الحاسوب الهندسية 1 3 3 تصميم المنطق الرقمي 
  0901260 (2/2) الهندسة( لطلبة 3تفاضل وتكامل ) 1 3 3 تحليل االشارات واالنظمة 

  0901321 مختبر الدارات الكهربائية 3 1 1 مختبر االلكترونيات 
 (2/3) (0االلكترونيات )

  0901335 (1/3) تصميم المنطق الرقمي 3 0 1 مختبر تصميم المنطق الرقمي 
  0101273 (1/2) ( لطلبة الهندسة3تفاضل وتكامل ) 1 3 3 معادالت تفاضلية عادية 
  1031332 ( لطلبة الهندسة2تفاضل وتكامل ) (1/2) ( لطلبة الهندسة3تفاضل وتكامل ) 1 3 3 
  0904301 (2/3) ( لطلبة الهندسة2تفاضل وتكامل ) 1 2 3 التحليل العددي الهندسي 

 ساعات معتمدة 9ج: متطلبات التخصص االختيارية 
  0905532  المتحكمات المنطقية المبرمجة (PLC) 3 3 1 (*/5) تصميم المنطق الرقمي 

  0905580 أنظمة التحكم الذكية 1 3 3 الذكاء الصناعي 
 (*/5) االحتماالت و تحليل العمليات العشوائية

  0905582 (*/5) مختبر أنظمة التحكم 1 3 3 الروبوتات 
  0905587 (*/5) مختبر أنظمة التحكم 1 3 3 نمذجة االنظمة وتعريفه 
  0905589 (*/5) أنظمة توزيع القوى الكهربائية 1 3 3 تغذية القدرة تحت االرض 
  0905590 (*/5) أنظمة توزيع القوى الكهربائية 1 3 3 تغذية القدرة فوق االرض 

  0905599  موضوعات خاصة في هندسة أنظمة
 (*/5) مستوى سنة خامسة 1 3 3 القوى والتحكم

  0905603 SCADA & DCS أنظمة    (*/5) أنظمة التحكم األلي 1 3 3 
 سبق واجتازها( ( ساعات معتمدة  )بإمكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة على أن ال يكون 2رابعاً: متطلب حر ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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\Course Plan for Power Systems and Control Engineering Department No. 1/2014-2015 
 
 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Pract. 
Hours Prerequisite 

Advise. 
Plan 

Pass. Reg. S/Y 
B) Mandatory Major Supporting Requirements (27) Credit Hours 
  0901 207 Electromagnetic I 3 3 1 General physics II (2/2) 

  0901 210 Electric Circuits I 3 3 1 General physics II 
Ordinary Differential Equations (1/2) 

  0901 211 Electric Circuits Lab 1 1 3 Electric Circuits I (2/2) 
  0901 220 Electronics I 3 3 1 Electric Circuits I (2/2) 
  0901 232 Digital Logic Design 3 3 1 Computer Applications Engineering (2/2) 
  0901 260 Signals and Systems Analysis 3 3 1 Calculus II for engineering students (2/2) 

  0901 321 Electronics Lab 1 1 3 Electric Circuits Lab 
Electronics II (2/3) 

  0901 335 Digital Logic Design Lab 1 0 3 Digital Logic Design (1/3) 
  0101273 Ordinary Differential Equations 3 3 1 Calculus II for engineering students (1/2) 
  1031332 Calculus III For engineering students 3 3 1 Calculus II for engineering students (1/2) 
  0904301 Engineering Numerical analysis  3 2 1 Calculus II for engineering students (2/3) 

C) Major Electives (9 ) Credit Hours 
  0905532 Programmable Logic Controllers (PLC) 3 3 0 Digital Logic Design (*/5) 

  0905580 Artificial Intelligent 3 3 0 Intelligent control systems 
Probability and Random Signal Analysis (*/5) 

  0905582 Robotics 3 3 0 Control System Lab (*/5) 

  0905587 System identification & modeling 3 3 0 Control System Lab (*/5) 

  0905589 Underground electrical distribution systems 3 3 0 Electrical Power Distribution Systems (*/5) 

  0905590 Overhead electrical distribution lines 3 3 0 Electrical Power Distribution Systems (*/5) 

  0905599 Special Topics 3 3 0 5th year level (*/5) 

  0905603 SCADA & DCS systems 3 3 0 Process Control System (*/5) 
Fourth: Free elective (3) Credit Hours (Student may choose any course from any course plan at the university unless the student had passed it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية الهندسة

Faculty of Engineering 

 

 " الجودة والتميز"
"Quality and Excellence" 

 )بكالوريوس( تكنولوجيا الطاقة البديلةالخطة الدراسية لتخصص 
 معتمدة  ( ساعة024عدد ساعات الخطة ) 4102/0-4106رقم 

 " عراقة وجودة"
"Tradition and Quality” 

 

 معلومات الطالب
 ساعة اسم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 )السنة/الفصل( مسجل منجز
 ساعة معتمدة  82ثالثاً: متطلبات التخصص 

 ساعة معتمدة  72أ: متطلبات التخصص االجبارية 
  0906200  1/2 مستوى سنة ثانية 6 0 2 المهنيةالسالمة 
  1916301  2/2 دوائر كهربائية والكترونية 1 3 3 اآلالت الكهربائية 
  1916300 1/3 اآلالت الكهربائية 2 1 0 مختبر اآلالت الكهربائية 
  0906220 1/2 (0فيزياء عامة ) 1 2 2 ميكانيكا هندسية 
  0906221 2/2 ميكانيكا هندسية 1 3 3 مقاومة مواد 
  0906222 1/3 مقاومة مواد 2 1 0 مختبر مقاومة مواد 
  1916201 1/3 اآلالت الكهربائية 1 3 3 نظم القوى الكهربائية وااللكترونية 
  0906311  2/2 علوم حرارية 1 3 3 أجهزة قياس 
  0906312 1/3 أجهزة قياس 2 1 0  مختبر أجهزة قياس 
  0906313 2/3 نظم القوى الكهربائية وااللكترونية 2 1 0  مختبر القوى الكهربائية وااللكترونية 
  0906320  1/2 (0فيزياء عامة ) 1 2 2  علوم حرارية 
  0906321 2/2 علوم حرارية  2 1 0 مختبر ديناميكا حرارية 
  0906322 2/2 علوم حرارية 2 1 0 مختبر موائع 
  0906330 2/3 التحليل االقتصادي 1 3 3 اقتصاديات وادارة الطاقة 

  0906331 مصادر طاقة بديلة 1 3 2  تحول الطاقة 
 1/4 مصادر الطاقة المتجددة

  0906332 2/2 مستوى سنة ثالثة 1 3 3 مصادر الطاقة التقليدية 
  0906333 2/2 علوم حرارية 1 3 2  االحتراق الداخلي والخارجي 
  0906334  1/3 االحتراق الداخلي والخارجي 2 1 0 مختبر االحتراق 
  0906340 1/3 مصادر الطاقة التقليدية 1 3 2 مصادر طاقة بديلة 
  0906341  1/3 مصادر الطاقة التقليدية 1 3 2 مصادر الطاقة المتجددة 
  0906342 2/3 مصادر الطاقة المتجددة 6 1 3  تطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية 
  0906343 2/3 مصادر الطاقة المتجددة 6 1 3 تطبيقات الطاقة الشمسية الكهربائية 
  1916211 1/3 تطبيقات الحاسوب الهندسية 9 1 3  مختبر المحاكاة و النمذ جة 
  0906420 1/3 علوم حرارية  1 3 3 انتقال حرارة 
  0906421  2/3 انتقال حرارة 2 1 0  حرارةمختبر انتقال 
  0906430 2/4 تحوالت الطاقة 1 3 2  محطات توليد الطاقة 
  0906431 2/3 االحتراق الداخلي والخارجي 2 0 2 التلوث البيئي 
  0906432  1/3 مصادر الطاقة التقليدية 1 3 3  محددات الطاقة التقليدية 

  0906440 مصادر طاقة بديلة 9 1 2  مشغل أنظمة الطاقة 
 1/4 مصادر الطاقة المتجددة

  0906441 1/4 مصادر الطاقة المتجددة 6 1 3  تطبيقات طاقة الرياح 
  0906442 1/4 رسم هندسي 9 1 2 رسم وقراءة مخططات 
  0906443 2/4 مصادر الطاقة المتجددة 9 1 2  تطبيقات الطاقة المتجددة 
  0906444  2/4 مصادر الطاقة المتجددة 6 1 3 مشغل ترشيد وتدقيق الطاقة 
  1916225 2/4 مصادر الطاقة المتجددة 9 1 2 مشغل تشغيل وتركيب لواقط شمسية 
  0906251 أسابيع 8 التدريب العملي   ساعة معتمدة  90 النجاح في 
  0906450  1/4 ساعة معتمدة 91النجاح في  6 1 2 0مشروع التخرج 
  0906451  2/4 0مشروع التخرج  12 1 4 3مشروع التخرج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 كلية الهندسة
Faculty of Engineering 

 

 " الجودة والتميز"
"Quality and Excellence"  Course Plan for Alternative Energy Technology Department (Bachelor) 

No. 1/2014-2015  The number of course plan hours are (132) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
"Tradition and Quality” 

 

Stud Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advise.  
Plan 

Pass. Reg. (S/Y) 

Third: Major Requirements (84 ) Credit Hours 

A) Mandatory Major Requirements (74 ) Credit Hours                                                            

  0906200 Occupational Safety 2 0 6 2nd year level 1/2 

  1916301 Electrical machine  3 3 1 Electrical and Electronic circuits 2/2 

  1916300 Electrical machine lab 0 1 2 Electrical machine 1/3 

  0906220 Engineering Mechanics 2 2 1 General Physics I 1/2 

  0906221 Strength of Materials 3 3 1 Engineering Mechanics 2/2 

  0906222 Strength of Materials Lab 0 1 2 Strength of Materials 1/3 

  1916201 Electric and Electronics power Systems  3 3 1 Electrical machine 1/3 

  0906311 Instrumentation  measurements 3 3 1 Thermal sciences 2/2 

  0906312 Instrumentation measurements lab. 0 1 2 Instrumentation  measurements 1/3 

  0906313 Electric and Electronics power Systems Lab 0 1 2 Electric power Systems and electronics 2/3 

  0906320 Thermal sciences  2 2 1 General Physics I 1/2 

  0906321 Thermodynamics Lab. 0 1 2 Thermal sciences 2/2 

  0906322 Fluid mechanic lab 0 1 2 Thermal sciences 2/2 

  0906330 Energy economics and  management  3 3 1 Economy Analysis 2/3 

  0906331 Energy conversion  2 3 1 Alternative energy sources Renewable 
Energy sources 

1/4 

  0906332 Conventional energy sources 3 3 1 year level rd3 2/2 

  0906333 External and  internal combustion 2 3 1 Thermal sciences 2/2 

  0906334 Combustion lab 0 1 2 External and  internal combustion 1/3 

  0906340 Alternative energy sources 2 3 1 Conventional energy sources 1/3 

  0906341 Renewable Energy sources 2 3 1 Conventional energy sources 1/3 

  0906342 Applications in Solar Thermal Energy  3 1 6 Renewable Energy sources 2/3 

  0906343 Application in solar  PV 3 1 6 Renewable Energy sources 2/3 

  1916211 Simulation and modeling Lab 3 1 9 Engineering Computer Applications 1/3 

  0906420 Heat transfer 3 3 1 Thermal sciences 1/3 

  0906421 Heat transfer Lab. 0 1 2 Heat Transfer 2/3 

  0906430 Energy plants generation 2 3 1 Energy conversion 2/4 

  0906431 Environmental Pollution 2 0 2 External and  internal combustion 2/3 

  0906432 Conventional Energy Constraints 3 3 1 Conventional energy sources 1/3 

  0906440 Energy Systems workshops 2 1 9 Alternative energy sources Renewable 
Energy sources 

1/4 

  0906441 Application of Wind Energy 3 1 6 Renewable Energy sources 1/4 

  0906442 Drawing and reading Schemes  2 1 9 Engineering Drawing 1/4 

  0906443 Applications in Renewable Energy 2 1 9 Renewable Energy sources 2/4 

  0906444 Energy conservation and audit workshop 3 1 6 Renewable Energy sources 2/4 

  1916225 Installation and commissions of Solar energy 
collectors workshop 

2 1 9 Renewable Energy sources 2/4 

  0906251 Practical training 8 weeks Passing 90 credit  

  0906450 Graduation project I 2 1 6 Passing 90 credit 1/4 

  0906451 Graduation Project II 4 1 12 Graduation project I 2/4 
 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 4102/0-4106)برنامج البكالوريوس( رقم  تكنولوجيا الطاقة البديلةتابع / الخطة الدراسية لتخصص 

معلومات 
طالبلل  ساعة اسم المادة رقم المادة 

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 الفصل/ السنة مسجل منجز
( ساعة معتمدة 7ب: متطلبات التخصص المساندة )  

  1912307 1/2 الكيمياء العامة 1 2 2 علم المواد 
  1910305  1/2 (0فيزياء عامة ) 1 3 3 دوائر كهربائية والكترونية 
  0901216 2/2 دوائر كهربائية والكترونية 2 1 0 مختبر دوائر كهربائية 
  1910307 2/2 دوائر كهربائية والكترونية 2 1 0 مختبر الكترونيات 

( ساعة معتمدة2ج: متطلبات التخصص االختيارية )  
  1916226  (2/2) تحوالت الطاقة 1 3 3 الوقودخاليا 

  1916227 مصادر طاقة التقليدية 1 3 3 األنظمة الهجينة 
 (2/2) مصادر الطاقة المتجددة

  1916201  (2/2) محطات توليد الطاقة 1 3 3 محطات توليد الكهرباء 

  1916253 في تكنولوجيا  موضوعات خاصة
 (2/2) رابعةمستوى سنة  1 3 3 الطاقة البديلة

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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Std.Info Course 
No. Course Name Credit 

Hours 
Theory 
Hours 

Practical 
Hours Prerequisite 

Advise. 
Plan 

Pass. Reg. S/Y 
B) Mandatory Major Supporting Requirements (7 ) Credit Hours 
  1912307 Materials Science 3 2 1 General Chemistry 1/2 

  1910305 Electrical and Electronic circuits  2 3 1 General Physics  I 1/2 

  0901216 Electrical Circuits Lab 1 0 2 Electrical and Electronic circuits 2/2 

  1910307 Electronics  Lab 1 0 2 Electrical and Electronic circuits 2/2 
C) Major Electives (3 ) Credit Hours 
  1916226 Fuel Cells 3 3 0 Energy conversion 2/4 

  1916227 Hybrid Systems 3 3 0 Conventional energy sources 
Renewable Energy sources 2/4 

  1916201 Electrical generation Plants  3 3 0 Energy generation plants 2/4 

  1916253 Special topics in Alternative 
Energy Technology 3 3 0 4th year level 2/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع 
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

Faculty of Science and Information Technology 

 

 " حيث تصبح الرؤية واقعاً"
"When Vision Becomes Reality” 4102/0-4102رقم علم الحاسوب )برنامج الماجستير( الخطة الدراسية لتخصص 

 معتمدة  ( ساعة22عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 )مسار الشامل ( علم الحاسوبالماجستير في  اسم الدرجة

 أ   .احكام وشروط عامة:
 االعتماد العام للدراسات العليا الصادرة غن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.تلتزم هذه الخطة بتعليمات ومعايير  -0
التخصصات التي يقبل طلبتها في هذا البرنامج : علم الحاسوب وهندسة البرمجيات ونظم المعلومات الحاسوبية وشبكات الحاسوب ونظم   -3

  الوسائط المتعددة.

 تحتوي الخطة الدراسية مسارين للدراسة، على الطالب أن يحدد المسار الذي يرغب بدراسته عند التسجيل.  -0 ب .مكونات الخطة :
 ( ساعة معتمدة  لكل مسار، موزعة على النحو اآلتي:22تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في علم الحاسوب  من ) -3

 

 معتمدة( ساعة 22المسار الشامل : عدد ساعات الخطة ) -أوالً 

 معلومات الطالب 
 ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة

 مسجل منجز
 ( ساعة معتمدة32المتطلبات االجبارية: ) .أ

  0102721 2 تحليل وتصميم خوارزميات متقدمة 
  0102731 2 معمارية الحاسوب المتقدمة 
  0102733 2 نظم التشغيل المتقدمة 
  0102741  2 البيانات المتقدمةقواعد 
  0102742 2  شبكات تراسل متقدمة 
  0102771 2 تقنيات اإلنترنت المتقدمة 
  0102763 2  ندوة في موضوعات علم الحاسوب 
  0102791 2 مشروع بحث 

( ساعات معتمدة9ب.   المتطلبات االختيارية : )   
  0102711 2 البرمجة المتوازية 
  0102712 2 لغات برمجة متقدمة 
  0102732 2 األنظمة الذكية 

  0102743 2 الحاسوب وأمن المعلومات 

  0102744 2 الشبكات الالسلكية 
  0102751 2 الرسوم المتحركة بالحاسوب 

 2  منهجية البحث العلمي 0102761  
 2  هندسة البرمجيات المتقدمة 0102781  
 2 مبادئ الواقع االفتراضي 0102782  

  ( ساعة معتمدة1):  ( 1013798االمتحان الشامل  ) ج. 
 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 األردنيــةة الـزيتـونــــة ـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

Faculty of Science and Information Technology 

 

 " حيث تصبح الرؤية واقعاً"
"When Vision Becomes Reality” Course Plan for Computer Science Department (Master)  No. 4102-

4102/0   The number of course plan hours are ( 33) Credit Hours 
 " عراقة وجودة"

Tradition and Quality”" 

 

First :  Comprehensive Track  (33) Credit Hours 
 

Std.Info 
Course No. Course Name Credit 

Hours 
Pass. Reg. 

I. Compulsory Courses:  ( 24) credit hours                                                      

  0102720 Advanced Algorithms, Analysis and Design 3 

  0102731 Advanced Computer Architecture 3 

  0102733 Advanced Operating Systems 3 

  0102741 Advanced Data Base 3 

  0102742 Advanced Networking Communications 3 

  0102763 Seminar in Computer Science Topics 3 

  0102771 Advanced Internet Technologies 3 

  0102791 Research Project 3 

II. Elective Courses: (9) credit hours  

  0102711 Parallel Programming 3 

  0102712 Advanced Programming Languages 3 

  0102732 Intelligent Systems 3 

  0102743 Computer and Information Security 3 

  0102744 Wireless Networking 3 

  0102751 Computer Animation 3 

  0102761 Scientific  Research Methodology 3 

  0102781 Advanced Software Engineering 3 

  0102782 Principles of Virtual reality 3 

III. Comprehensive Exam : (0) credit hours 

  0102798 Comprehensive Exam 0 

 

 

 

 

Master in Computer Science ( Comprehensive Track) Degree Name 

This plan conforms to the regulations of the general frame work set by The Graduate Studies. General Rules and 
Conditions 

The study plan consists of (33) credit hours as follows: Plan’s components  

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

Faculty of Science and Information Technology 

 

 " حيث تصبح الرؤية واقعاً"
"When Vision Becomes Reality” 4102/0-4102رقم علم الحاسوب )برنامج الماجستير(  الخطة الدراسية لتخصص 

 معتمدة  ( ساعة22عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 الرسالة ( )مسار علم الحاسوبالماجستير في  اسم الدرجة

 أ   .احكام وشروط عامة:
 االعتماد العام للدراسات العليا الصادرة غن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.تلتزم هذه الخطة بتعليمات ومعايير  -0
التخصصات التي يقبل طلبتها في هذا البرنامج : علم الحاسوب وهندسة البرمجيات ونظم المعلومات الحاسوبية وشبكات الحاسوب ونظم   -3

  الوسائط المتعددة.

 تحتوي الخطة الدراسية مسارين للدراسة، على الطالب أن يحدد المسار الذي يرغب بدراسته عند التسجيل.  -0 ب .مكونات الخطة :
 ( ساعة معتمدة  لكل مسار، موزعة على النحو اآلتي:22تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في علم الحاسوب  من ) -3

 

 ً  معتمدة( ساعة 22مسار الرسالة : عدد ساعات الخطة ) -ثانيا
  

لطالبامعلومات   
 ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة

 مسجل منجز
 ( ساعة معتمدة05المتطلبات االجبارية: ) .أ

  0102721 2 تحليل وتصميم خوارزميات متقدمة 
  0102733 2  نظم التشغيل المتقدمة 
  0102741 2 قواعد البيانات المتقدمة 
  0102742 2  متقدمة شبكات تراسل 
  0102761 2  منهجية البحث العلمي 

( ساعات معتمدة9ب.   المتطلبات االختيارية : )   
  0102711 2 البرمجة المتوازية 
  0102732 2 األنظمة الذكية 
  0102743 2 الحاسوب وأمن المعلومات 

  0102744 2 الشبكات الالسلكية 

  0102751 بالحاسوب الرسوم المتحركة  2 
  0102763 2  ندوة في موضوعات علم الحاسوب 
  0102771 2 تقنيات اإلنترنت المتقدمة 
  0102781 2  هندسة البرمجيات المتقدمة 
  0102782 2 مبادئ الواقع االفتراضي 

( ساعات معتمدة 9( : )1013799ج.  رسالة الماجستير في علم الحاسوب  )    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

Faculty of Science and Information Technology 

 

 " حيث تصبح الرؤية واقعاً"
"When Vision Becomes Reality” Course Plan for Computer Science Department (Master)  No. 4102-

4102/0  The number of course plan hours are ( 33) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 

Second :  Thesis Track  (33) Credit Hours 

Std.Info 
Course No. Course Name Credit 

Hours 
Pass. Reg. 

I. Compulsory Courses : (15) credit hours as follows: 

  0102720 Advanced Algorithms, Analysis and Design 3 

  0102733 Advanced Operating Systems 3 

  0102741 Advanced Data Base 3 

  0102742 Advanced Networking Communications 3 

  0102761 Scientific Research Methodology 3 

  0102720 Advanced Algorithms, Analysis and Design 3 

  0102733 Advanced Operating Systems 3 

  0102741 Advanced Data Base 3 

II. Elective Courses: (9) credit hours to be chosen from the following courses: 

  0102711 Parallel Programming 3 

  0102712 Advanced Programming Languages 3 

  0102732 Intelligent Systems 3 

  0102743 Computer and Information Security 3 

  0102744 Wireless Networking 3 

  0102751 Computer Animation 3 

  0102761 Scientific  Research Methodology 3 

  0102781 Advanced Software Engineering 3 

  0102782 Principles of Virtual reality 3 

III. Thesis   (0102799)  : (9) credit hours 
 

 

 

 

 

Master in Computer Science ( Thesis Track  ) Degree Name 
This plan conforms to the regulations of the general frame work set by The Graduate Studies. General Rules and Conditions 
The study plan consists of (33) credit hours as follows: Plan’s components  

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية الصيدلة

Faculty of Pharmacy 

 

 " نحو تعليم صيدالني متميز"
Toward Excellence in 

Pharmaceutical Education 
 4102/0-4102رقم نامج الماجستير( الخطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنيه )بر
( ساعة22عدد ساعات الخطة )  

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 

 )مسار الرسالة(الماجستير في العلوم الصيدالنية  اسم الدرجة

 أ   .احكام وشروط عامة:
 

 تلتزم هذه الخطة بتعليمات ومعايير اإلعتماد العام للدراسات العليا الصادرة من مجلس إعتماد مؤسسات التعليم العالي   .0
 دكتور صيدلة.  –التخصص الذي يقبل في هذا البرنامج : بكالوريوس صيدلة  .3

( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي : 22تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في العلوم الصيدالنية من ) ب .مكونات الخطة :  
 

( ساعة معتمدة22المسار الرسالة : عدد ساعات الخطة ) -أوالً   
 

 معلومات الطالب 
 ساعة اسم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 مسجل منجز عملي

( ساعة معتمدة08المتطلبات اإلجبارية ) .أ  
  1310711 2 2 كيمياء عضوية صيدالنية متقدمة - 
  1310713 3 3 طرق البحث العلمي - 
  1310730 2 2 علم االدوية المتقدم - 
  1310720 0 3 2 التحاليل الصيدالنية المتقدمة 
  1310723 2 2 الكيمياء الدوائية وتصميم الدواء - 
  130760 3 3 صيدلة حيوية وحركية الدواء المتقدمة - 
  1310763 3 3 تكنولوجيا الصيدلة المتقدمة - 

( ساعات معتمدة9ب.   المتطلبات االختيارية : )   
  0201703  2 2 حلقات علمية - 
  0201704 2 2 االحصاء الحيوي وتطبيقاته - 
  0201711 2 2 الكيمياء الحيوية السريرية المتقدمة - 

  0201751 2 2 العالج باالعشاب - 

  0201764 2 2 تقنية حيوية صيدالنية - 
  0201791 2 2 مواضيع مختارة في الصيدالنيات - 

( ساعات معتمدة.9( : )1310799ج: رسالة الماجستير في العلوم الصيدالنية )   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية الصيدلة

Faculty of Pharmacy 

 

 " نحو تعليم صيدالني متميز"
Toward Excellence in 

Pharmaceutical Education 
Course Plan for Pharmacy Department (Master) No. 1/2014-2013 

The number of course plan hours are (160 ) Credit Hours 
 " عراقة وجودة"

Tradition and Quality”" 

 

 

 

First :  Thesis Track  (33) Credit Hours 

Std.Info 
Course No. Course Name Practical 

Hours 
Theoretical 

Hours 
Credit 
Hours Pass. Reg. 

 A) Mandatory requirements  (18) Credit Hours                                                                                    

  0201700 Advanced pharmaceutical organic chemistry - 3 3 

  0201702 Research Methodologies  - 2 2 

  0201721 Advanced Pharmacology  - 3 3 

  0201741 Advanced pharmaceutical Analysis  1 2 3 

  0201742 Medicinal Chemistry and Drug Design   3 3 

  0201761 Advanced Bio pharmaceutics & Pharmacokinetics   2 2 

  0201762 Advanced Pharmaceutical Technology   2 2 

B) Elective requirements: (6) credit hours to be chosen from the followings:-   

  0201703 Scientific Seminars  - 3 3 

  0201704 Biostatistics and Applications - 3 3 

  0201711 Advanced Clinical Biochemistry  - 3 3 

  0201751 Herbal Therapy  - 3 3 

  0201764 Pharmaceutical Biotechnology  - 3 3 

  0201791 Selected Topics in Pharmaceutics  - 3 3 

  0201703 Scientific Seminars  - 3 3 

  0201704 Biostatistics and Applications - 3 3 

C) Thesis (201799): (9) credit hours 

  0102799 Thesis 9   
 

 

 
 

 

 

Pharmaceutical Sciences Degree Name 
1 – This plan is committed to the instruction and accreditation standards for higher education studies issued by Higher 

Education Accreditation Council. 
2 – Major pre-requisite: Bachelor of Pharmacy or Phar.D. 

General Rules and 
Conditions 

The study plan consists of (33) credit hours as follows: Plan’s components  

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية الصيدلة

Faculty of Pharmacy 

 

 " نحو تعليم صيدالني متميز"
Toward Excellence in 

Pharmaceutical Education 
 4102/0-4102رقم  الخطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنيه )برنامج الماجستير(

( ساعة22عدد ساعات الخطة )  
 " عراقة وجودة"

Tradition and Quality”" 

\ 

 الماجستير في العلوم الصيدالنية )مسار الشامل( اسم الدرجة

 تلتزم هذه الخطة بتعليمات ومعايير اإلعتماد العام للدراسات العليا الصادرة من مجلس إعتماد مؤسسات التعليم العالي   -0 أ   .احكام وشروط عامة:
 دكتور صيدلة.  –التخصص الذي يقبل في هذا البرنامج : بكالوريوس صيدلة  -3

 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي : 22ن )تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في العلوم الصيدالنية م ب .مكونات الخطة :
 

 ً  ( ساعة معتمدة22المسار الشامل : عدد ساعات الخطة ) -ثانيا

 معلومات الطالب
 ساعة اسم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري

 ساعة
 مسجل منجز عملي

 ( ساعة معتمدة32المتطلبات اإلجبارية )
  1310711  2 2 صيدالنية متقدمةكيمياء عضوية - 
  1310713 3 3 طرق البحث العلمي - 
  1310730 2 2 علم االدوية المتقدم - 
  1310720 0 3 2 التحاليل الصيدالنية المتقدمة 
  1310723 2 2 الكيمياء الدوائية وتصميم الدواء  
  130760 3 3 صيدلة حيوية وحركية الدواء المتقدمة  
  1310763 3 3 تكنولوجيا الصيدلة المتقدمة  
  1310762 2 2 نظم ايصال الدواء المتقدمة - 
  1310762 2 2 تقنية حيوية صيدالنية - 

 ( ساعات معتمدة9ب.   المتطلبات االختيارية : ) 
  0201703  2 2 حلقات علمية - 
  0201704 2 2 االحصاء الحيوي وتطبيقاته - 
  0201711 2 2 الكيمياء الحيوية السريرية المتقدمة - 

  0201751 2 2 العالج باالعشاب - 

  0201764 2 2 تقنية حيوية صيدالنية - 
  0201791 2 2 مواضيع مختارة في الصيدالنيات - 

 ( ساعات معتمدة.1)( : ) في العلوم الصيدالنية امتحان شاملج:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 الـزيتـونــــة األردنيــةة ـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية الصيدلة

Faculty of Pharmacy 

 

 " نحو تعليم صيدالني متميز"
Toward Excellence in 

Pharmaceutical Education 
Course Plan for Pharmacy Department (Master)No. 1/2014-2013 

The number of course plan hours are (160 ) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 

Second :  Comprehensive  Track  (33) Credit Hours 

Std.Info 
Course No. Course Name Practical 

Hours 
Theoretical 

Hours 
Credit 
Hours Pass. Reg. 

 A) Mandatory requirements  (24) Credit Hours                                                                                    

  0201700 Advanced pharmaceutical organic chemistry - 3 3 

  0201702 Research Methodologies  - 2 2 

  0201721 Advanced Pharmacology  - 3 3 

  0201741 Advanced pharmaceutical Analysis  1 2 3 

  0201742 Medicinal Chemistry and Drug Design   3 3 

  0201761 Advanced Bio pharmaceutics & Pharmacokinetics   2 2 

  0201762 Advanced Pharmaceutical Technology   2 2 

B) Elective requirements: (6) credit hours to be chosen from the followings:-   

  0201703 Scientific Seminars  - 3 3 

  0201704 Biostatistics and Applications - 3 3 

  0201711 Advanced Clinical Biochemistry  - 3 3 

  0201751 Herbal Therapy  - 3 3 

  0201764 Pharmaceutical Biotechnology  - 3 3 

  0201791 Selected Topics in Pharmaceutics  - 3 3 

  0201703 Scientific Seminars  - 3 3 

  0201704 Biostatistics and Applications - 3 3 

C) Comprehensive exam  (0) credit hours 

 

 

 

 

 

 

Pharmaceutical Sciences Degree Name 
1 – This plan is committed to the instruction and accreditation standards for higher education studies issued by 

Higher Education Accreditation Council. 
2 – Major pre-requisite: Bachelor of Pharmacy or Phar.D. 

General Rules and Conditions 

The study plan consists of (33) credit hours as follows: Plan’s components 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

Faculty of Economics and Administrative Sciences  

 

" الريادة واألبداع في األعمال"   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business” 

4102/0-4102رقم  الخطة الدراسية لتخصص إدارة األعمال )برنامج الماجستير(   
( ساعة25عدد ساعات الخطة ) معتمدة    

 " عراقة وجودة"
"Tradition and Quality" 

 

 

 اسم الدرجة الماجستير في إدارة األعمال 
 الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.تلتزم هذه الخطة بتعليمات ومعايير االعتماد العام للدراسات العليا  -0
حية ونظم االتخصصات التي يقبل طلبتها في هذا البرنامج: التسويق وإدارة األعمال والعلوم المالية والمصرفية والمحاسبة واإلدارة الفندقية والسي -3

 دلة.المعلومات اإلدارية واإلقتصاد واإلدارة العامة والهندسة بجميع فروعها والصي
 أ. أحكام وشروط عامة

 تحتوي الخطة الدراسية مسارين للدراسة، على الطالب أن يحدد المسار الذي يرغب بدراسته عند التسجيل. -0
 ( ساعة معتمدة لكل مسار، موزعة26تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في إدارة األعمال من ) -3 

 على النحو اآلتي:
 ب. مكونات الخطة

 

( ساعة معتمدة25المسار الشامل: عدد ساعات الخطة )والً: أ  

 معلومات الطالب رقم المادة اسم المادة ساعة معتمدة
 منجز مسجل

( ساعة معتمدة37أ. المتطلبات اإلجبارية: )  

   501700 منهجية البحث افي األعمال 3
   501701 اإلدارة اإلستراتيجية المتقدمة 3
البشرية المتقدمةإدارة الموارد  3  501704   
   501712 إدارة اإلنتاج والعمليات المتقدمة 3
   502760 المحاسبة اإلدارية المتقدمة 3
   503710 اإلدارة المالية المتقدمة 3
   504710 إدارة التسويق المتقدمة 3
   505720 اإلقتصاد اإلداري المتقدم 3
المتقدمة نظم المعلومات اإلدارية 3  507710   

( ساعات معتمدة9ب. المتطلبات اإلختيارية: )  

   501702 نظرية المنظمة المتقدمة 3
   501703 إدارة المعرفة المتقدمة 3
   501705 األعمال الدولية المتقدمة 3
   501706 السلوك التنظيمي المتقدم 3
   501707 إدارة المخاطر المتقدمة 3
   501708 اإلدارة اإللكترونية المتقدمة 3
   501709 إدارة الجودة المتقدمة 3
   501710 القيادة اإلدارية المتقدمة 3
   501711 إدارة اإلبتكار والريادية المتقدمة 3
   501713 األساليب الكمية المتقدمة في األعمال 3
   501714 التنظيم الصناعي المتقدم 3
   501715 أخالقيات األعمال المتقدمة 3
   501721 إدارة المشاريع المتقدمة 3

( ساعة معتمدة1)  :( 510798ج. اإلمتحان الشامل )  

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

Faculty of Economics and Administrative Sciences 

 

" الريادة واألبداع في األعمال"   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business” 

Course Plan for Business Administration Department (Master) 
No. 4102-4102/0  The number of course plan hours are (25) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 د

 

 

First :  Comprehensive  Track  (27) Credit Hours 

Std.Info 
Course No. Course Name Credit 

Hours Pass. Reg. 

I. Compulsory Courses : (37) credit hours as follows: 

  501700 Research methodology  For business 2 

  501701 Advanced strategic management  2 

  501704 Advanced Human Recourse management  2 

  501712 Advanced Production and Operation  management   2 

  502760 Advanced Managerial accounting 2 

  503710 Advanced Financial management 2 

  504710 Advanced Marketing management 2 

  505720 Advanced Managerial economics  2 

  507710 Advanced Managerial Information system 3 

II. Elective Courses: (9) credit hours to be chosen from the following courses: 

  501702 Advanced Organizational theory  3 

  501703 Advanced Knowledge management   3 

  501704 Advanced Human Recourse management  2 

  501705 Advanced International management 3 

  501706 Advanced Organizational Behavior  3 

  501707 Advanced Risk management  3 

  501708 Advanced Electronic management 3 

  501709 Advanced Quality management 3 

  501710 Advanced Leadership management 3 

  501713 Advanced Qualitative Methods in management  3 

  501714 Advanced Industrial Organization 3 

  501715 Advanced Business Ethics  3 

  501721 Advanced Project management 3 

III. Comprehensive Exam: (1) credit hours 
 

Business Administration Degree Name 
1 – This plan is committed to the instruction and accreditation standards for higher education studies issued by Higher 

Education Accreditation Council. 
2 – Major pre-requisite: Bachelor of  Business Administration 

General Rules and 
Conditions 

The study plan consists of (26) credit hours as follows: Plan’s components  

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

Faculty of Economics and Administrative Sciences  

 

" الريادة واألبداع في األعمال"   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business” 

4102/0-4102رقم  الخطة الدراسية لتخصص إدارة األعمال )برنامج الماجستير(   
( ساعة25عدد ساعات الخطة ) معتمدة    

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 

 اسم الدرجة الماجستير في إدارة األعمال
 الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.تلتزم هذه الخطة بتعليمات ومعايير االعتماد العام للدراسات العليا  -0
حية االتخصصات التي يقبل طلبتها في هذا البرنامج: التسويق وإدارة األعمال والعلوم المالية والمصرفية والمحاسبة واإلدارة الفندقية والسي -3

 دلة.ونظم المعلومات اإلدارية واإلقتصاد واإلدارة العامة والهندسة بجميع فروعها والصي
 أ. أحكام وشروط عامة

  تحتوي الخطة الدراسية مسارين للدراسة، على الطالب أن يحدد المسار الذي يرغب بدراسته عند التسجيل. -0
( ساعة معتمدة لكل مسار، موزعة على النحو اآلتي:26تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في إدارة األعمال من ) -3   ب. مكونات الخطة 

 
 

 ً ( ساعة معتمدة25: مسار الرسالة عدد ساعات الخطة )ثانيا  
 

 معلومات الطالب رقم المادة اسم المادة ساعة معتمدة
 منجز مسجل

( ساعة معتمدة30أ. المتطلبات اإلجبارية: )  
   501700 منهجية البحث في األعمال 3
   501701 اإلدارة اإلستراتيجية المتقدمة 3
اإلدارية المتقدمةالمحاسبة  3  502760   
   503710 اإلدارة المالية المتقدمة 3
   504710 إدارة التسويق المتقدمة 3
   505720 اإلقتصاد اإلداري المتقدم 3
   507710 نظم المعلومات اإلدارية المتقدمة 3
   501700 منهجية البحث في األعمال 3
المتقدمةاإلدارة اإلستراتيجية  3  501701   

( ساعات معتمدة6ب. المتطلبات اإلختيارية: )  
   501702 نظرية المنظمة المتقدمة 3
   501703 إدارة المعرفة المتقدمة 3
   501705 األعمال الدولية المتقدمة 3
   501706 السلوك التنظيمي المتقدم 3
   501707 إدارة المخاطر المتقدمة 3
   501708 اإلدارة اإللكترونية المتقدمة 3
   501709 إدارة الجودة المتقدمة 3
   501710 القيادة اإلدارية المتقدمة 3
   501711 إدارة اإلبتكار والريادية المتقدمة 3
   501713 األساليب الكمية المتقدمة في األعمال 3
   501714 التنظيم الصناعي المتقدم 3
   501715 أخالقيات األعمال المتقدمة 3
   501721 إدارة المشاريع المتقدمة 3

( ساعات معتمده9) ( :510799) ج. رسالة الماجستير في إدارة األعمال  

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

Faculty of Economics and Administrative Sciences  

 

" الريادة واألبداع في األعمال"   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business”  

4102/0-4102رقم  الخطة الدراسية لتخصص إدارة األعمال )برنامج الماجستير(   
( ساعة25عدد ساعات الخطة ) معتمدة    

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 

 

Second :  Thesis Track  (21) Credit Hours 

Std.Info 
Course No. Course Name Credit 

Hours Pass. Reg. 

I. Compulsory Courses 37) credit hours  

  501700 Research methodology  For business 2 

  501701 Advanced strategic management  2 

  501704 Advanced Human Recourse management  2 

  501712 Advanced Production and Operation  management   2 

  502760 Advanced Managerial accounting 2 

  503710 Advanced Financial management 2 

  504710 Advanced Marketing management 2 

  505720 Advanced Managerial economics  2 

  507710 Advanced Managerial Information system 3 

II. Elective Courses: (6) credit hours  

  501702 Advanced Organizational theory  3 

  501703 Advanced Knowledge management   3 

  501704 Advanced Human Recourse management  2 

  501705 Advanced International management 3 

  501706 Advanced Organizational Behavior  3 

  501707 Advanced Risk management  3 

  501708 Advanced Electronic management 3 

  501709 Advanced Quality management 3 

  501710 Advanced Leadership management 3 

  501713 Advanced Qualitative Methods in management  3 

  501714 Advanced Industrial Organization 3 

  501715 Advanced Business Ethics  3 

  501721 Advanced Project management 3 

III. Thesis )9) credit hours 
 
 

Business Administration Degree Name 
1 – This plan is committed to the instruction and accreditation standards for higher education studies issued by 

Higher Education Accreditation Council. 
2 – Major pre-requisite: Bachelor of  Business Administration 

General Rules and Conditions 

The study plan consists of (26) credit hours as follows: Plan’s components  

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

Faculty of Economics and Administrative Sciences  

 

" الريادة واألبداع في األعمال"   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business”  

 4102/0-4102رقم   الخطة الدراسية لتخصص المحاسبة )برنامج الماجستير(
 معتمدة  ( ساعة25عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 

 الماجستير في المحاسبة اسم الدرجة

 أ   .احكام وشروط عامة:

C- 0- .تلتزم هذه الخطة بتعليمات ومعايير االعتماد العام للدراسات العليا الصادرة غن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 
المالية والمصرفية ، التسويق ، االدارة الفندقية والسياحية ، التخصص الذي يقبل في هذا البرنامج : المحاسبة ، ادارة االعمال، العلوم   -3

ونظم المعلومات االدارية ، االقتصاد ، االدارة العامة ، الحاسوب، الرياضيات، االحصاء، نظم المعلومات الحاسوبية، والهندسة بجميع 
 فروعها، والصيدلة والتمريض .

  -0      تحتوي الخطة الدراسية مسارين للدراسة، على الطالب أن يحدد المسار الذي يرغب بدراسته عند التسجيل.  ب .مكونات الخطة :
 ( ساعة معتمدة  لكل مسار، موزعة على النحو اآلتي:26تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في المحاسبة  من ) -3

 
      

( ساعة معتمدة25المسار الشامل : عدد ساعات الخطة ) -أوالً    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات الطالب
 ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة

 مسجل منجز
 ( ساعة معتمدة37المتطلبات االجبارية: ) .أ

  510710  2 االدارة االستراتيجية المتقدمة 
  513711 2 منهجية البحث العلمي 
  513723  2 نظرية المحاسبة المالية 
  513725  2 معايير االبالغ المالي الدولية 
  513721 2 التحليل المالي المتقدم 
  513753  2 معايير التدقيق الدولية 
  513761  2 المحاسبة االدارية المتقدمة 
  513771  2 نظم المعلومات المحاسبية المتقدمة 
  512701  2 االدارة المالية المتقدمة 

( ساعات معتمدة9ب.   المتطلبات االختيارية : )   
  513701  2 محاسبة التكاليف المتقدمة 
  513763 2 المحاسبة الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح 
  513762  2 دراسات مقارنة في المحاسبة الضريبية 

  513766  المتقدمةالمحاسبة الدولية  2 

  513767 2 محاسبة المسؤولية االجتماعية 
  513797 2 حلقة بحث في المحاسبة 
  517701  2 نظم المعلومات اإلدارية المتقدمة 

  ( ساعة معتمدة 1):  (513798االمتحان الشامل  )ج. 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

Faculty of Economics and Administrative Sciences  

 

" الريادة واألبداع في األعمال"   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business”  

Course Plan for Accounting Department (Master) No. 1/2013-2014 
The Number of Course Plan Hours are (36) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 

Degree Name Master in Accounting 

a- General Rules and 
Conditions: 

1- This course plan conforms to the general accreditation regulations and criteria of graduate studies that are issued by 
the Higher Education Accreditation Commission. 
2- Disciplines that can be accepted in this program: Accounting, Business Administration, Finance and Banking, 
Marketing, Hotel and Tourism, Management Information Systems, Economics,  Public Administration, Computer 
Science, Mathematics,  Statistics, Computer Information Systems, Engineering, Pharmacy and Nursing. 

b- Course Plan Components: 
1- This Course plan contains two tracks: Comprehensive track and Thesis Track. Student has to choose his/her track 
when registered. 
2- This course plan consists from (36) credit hours as follows: 

 

First: Comprehensive Track (36) Credit Hours: 

Std.Info 
Course No. Course Name Credit 

Hours Pass. Reg. 

A) Mandatory Requirements (27) Credit Hours: 

  0501701 Advanced Strategic Management 2 

  0502700 Scientific Research Methodology 2 

  0502732 Advanced Financial Accounting Theory 2 

  0502735 International Financial Reporting Standards 2 

  0502740 International Financial Statements Analysis 2 

  0502752 International Auditing Standards 2 

  0502760 Advanced Managerial Accounting 2 

  0502770 Advanced Accounting Information Systems 2 

  0503710 Advanced Financial Management 3 

B) Elective Requirements (9) Credit Hours: 

  0502710 Advanced Cost Accounting 3 

  0502762 Accounting for Government & Non-profit Entities 3 

  0502763 Comparative Studies in Tax Accounting 2 

  0502766 Advanced International Accounting 3 

  0502767 Social Responsibility Accounting 3 

  0502797 Seminar in Accounting 3 

  0507710 Advanced Management Information Systems 3 

C) Comprehensive Exam (0) Credit Hour: 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

Faculty of Economics and Administrative Sciences  

 

" الريادة واألبداع في األعمال"   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business”  

 4102/0-4102الخطة الدراسية لتخصص المحاسبة )برنامج الماجستير( رقم 
 معتمدة  ( ساعة25عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 

 الماجستير في المحاسبة اسم الدرجة

 أ   .احكام وشروط عامة:

C- 0- ئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.تلتزم هذه الخطة بتعليمات ومعايير االعتماد العام للدراسات العليا الصادرة غن هي 
والمصرفية ، التسويق ، االدارة الفندقية والسياحية ، ونظم التخصص الذي يقبل في هذا البرنامج : المحاسبة ، ادارة االعمال، العلوم المالية   -3

 المعلومات االدارية ، االقتصاد ، االدارة العامة ، الحاسوب، الرياضيات، االحصاء، نظم المعلومات الحاسوبية، والهندسة بجميع فروعها،
 والصيدلة والتمريض .

 تحتوي الخطة الدراسية مسارين للدراسة، على الطالب أن يحدد المسار الذي يرغب بدراسته عند التسجيل.  ب .مكونات الخطة :
 ( ساعة معتمدة  لكل مسار، موزعة على النحو اآلتي:26تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في المحاسبة  من )

 
     ً معتمدة( ساعة 25مسار الرسالة : عدد ساعات الخطة ) -ثانيا  

 

 ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة معلومات الطالب
 مسجل منجز

 ( ساعة معتمدة08المتطلبات االجبارية: ) .أ
  510710  2 االدارة االستراتيجية المتقدمة 
  513711 2 منهجية البحث العلمي 
  513723  2 نظرية المحاسبة المالية 
  513721  المتقدمالتحليل المالي  2 
  513753  2 معايير التدقيق الدولية 
  513761  2 المحاسبة االدارية المتقدمة 
  513771  2 نظم المعلومات المحاسبية المتقدمة 

( ساعات معتمدة9ب.   المتطلبات االختيارية : )   
  513701  2 محاسبة التكاليف المتقدمة 
  513725  2 معايير االبالغ المالي الدولية 
  513763 2 المحاسبة الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح 

  513762  2 دراسات مقارنة في المحاسبة الضريبية 

  513766 2 المحاسبة الدولية المتقدمة 
  513767 2 محاسبة المسؤولية االجتماعية 
  513797  المحاسبةحلقة بحث في  2 
  512701  2 االدارة المالية المتقدمة 
  517701  2 نظم المعلومات اإلدارية المتقدمة 

   ( ساعات معتمدة9( : )513799ج. رسالة الماجستير في المحاسبة  )
 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 والعلوم اإلداريةكلية االقتصاد 

Faculty of Economics and Administrative Sciences  

 

" الريادة واألبداع في األعمال"   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business”  

Course Plan for Accounting Department (Master) No. 1/2013-2014 
The Number of Course Plan Hours are (36) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 

Degree Name Master in Accounting 

a- General Rules and 
Conditions: 

1.This course plan conforms to the general accreditation regulations and criteria of graduate studies that are issued by 
the Higher Education Accreditation Commission. 
2- Disciplines that can be accepted in this program: Accounting, Business Administration, Finance and Banking, 
Marketing, Hotel and Tourism, Management Information Systems, Economics,  Public Administration, Computer 
Science, Mathematics,  Statistics, Computer Information Systems, Engineering, Pharmacy and Nursing. 

b- Course Plan 
Components: 

1.This Course plan contains two tracks: Comprehensive track and Thesis Track. Student has to choose his/her track 
when registered. 
2- This course plan consists from (36) credit hours as follows: 

 
 
 

Second: Thesis Track (36) Credit Hours: 
 

Std.Info Course 
No. Course Name Credit Hours 

Pass. Reg. 

A) Mandatory Requirements (21) Credit Hours: 

  0501701 Advanced Strategic Management 2 

  0502700 Scientific Research Methodology 2 

  0502732 Advanced Financial Accounting Theory 2 

  0502735 International Financial Reporting Standards 2 

  0502740 International Financial Statements Analysis 2 

  0502752 International Auditing Standards 2 

  0502760 Advanced Managerial Accounting 2 

  0502770 Advanced Accounting Information Systems 2 

  0503710 Advanced Financial Management 3 

B) Elective Requirements (6) Credit Hours: 

  0502710 Advanced Cost Accounting 3 

  0502762 Accounting for Government & Non-profit Entities 3 

  0502763 Comparative Studies in Tax Accounting 2 

  0502766 Advanced International Accounting 3 

  0502767 Social Responsibility Accounting 3 

  0502797 Seminar in Accounting 3 

  0507710 Advanced Management Information Systems 3 

C) Thesis (9) Credit Hours: 
 
 
 
 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

Faculty of Economics and Administrative Sciences  

 

" واألبداع في األعمالالريادة "   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business”  

 4102/0-4102رقم تخصص التسويق )برنامج الماجستير( الخطة الدراسية ل
 معتمدة  ( ساعة25عدد ساعات الخطة )

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 

 الماجستير في التسويق اسم الدرجة

 وشروط عامة:أ   .احكام 
 تلتزم هذه الخطة بتعليمات ومعايير االعتماد العام للدراسات العليا الصادرة غن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي. -0
ية  ونظم سياحلالتخصصات التي يقبل طلبتها في هذا البرنامج : التسويق وادارة االعمال والعلوم المالية والمصرفية  والمحاسبة  واالدارة الفندقية وا  -3

  المعلومات االدارية  واالقتصاد  واالدارة العامة  والهندسة  بجميع فروعها والصيدلة .

 تحتوي الخطة الدراسية مسارين للدراسة، على الطالب أن يحدد المسار الذي يرغب بدراسته عند التسجيل.  -2 ب .مكونات الخطة :
       ( ساعة معتمدة  لكل مسار، موزعة على النحو اآلتي:26من )تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في التسويق   -2

 

 ( ساعة معتمدة25المسار الشامل : عدد ساعات الخطة ) -أوالً 
 

 لطالبامعلومات 
 ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة

 مسجل منجز
 ( ساعة معتمدة37المتطلبات االجبارية: ) .أ

  510711 المتقدمة منهجية البحث في االعمال  2 
  512713 2 ادارة التسويق المتقدمة 
  512725 2 سلوك المستهلك المتقدم 
  512725 2 التسويق الدولي المتقدم 
  512726 2 استراتيجيات التسويق المتقدمة 
  512703 2 االتصاالت التسويقية المتكاملة المتقدمة 
  512722 2 تسويق الخدمات المتقدم 
  512773 2 التسويق االلكتروني المتقدم 
  504795 2 مشروع بحث متقدم 

 ( ساعات معتمدة9ب.   المتطلبات االختيارية : ) 
  512770 2 نظم المعلومات التسويقية المتقدمة 
  512771 2 التسويق المباشر المتقدم 
  512761 2 ادارة عالقات الزبائن المتقدمة 

  512788 2 اخالقيات التسويق المتقدمة 

  512791 2 موضوعات خاصة في التسويق 
  504786 2 التسويق السياحي المتقدم 

 ( ساعة معتمدة 1): ( 512798االمتحان الشامل  ) -ج 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 والعلوم اإلداريةكلية االقتصاد 

Faculty of Economics and Administrative Sciences  

 

" الريادة واألبداع في األعمال"   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business”  

Course Plan for Marketing Department (Master) No. 4102-4102/0  
The number of course plan hours are (36 ) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 

Degree Master in Marketing 

A-General terms and 
conditions 

1-this plan is committed with the general criteria for accreditation to the postgraduate which issued by the accreditation 
Commission of Higher Education 
2-the accepted majors in this course: marketing, business administration, banking and finance, accounting, Hotel 
management and tourism, management information system, economy, general management, Engineering in all its 
branches and pharmacology  

B-Plan Components 1-this plan contains two studying tracks, the student must choose the preferred track. 
2-the plan of master in marketing contains (36) credit hours for each track distributed as the following: 

 

 

First: Comprehensive Track (36 ) Credit Hours 
 

Std.Info 
Course No. Course Name Credit Hours 

Pass. Reg. 

A) Mandatory Requirements: (27 ) Credit Hours                                                                                    

  501700 Research Methodology in Developed Business 2 

  504702 Advanced Marketing Management 2 

  504735 Advanced Consumer Behavior 2 

  504745 Advanced International Marketing 2 

  504746 Advanced Marketing Strategies 2 

  504712 Advanced Integrated marketing communications 2 

  504734 Advanced Services Marketing 2 

  504772 Advanced E-Marketing 2 

b)  Elective Courses:  (9) credit hours to be chosen from the following courses: 

  504771 Advanced Marketing information systems  3 

  504770 Advanced Direct Marketing 3 

  504760 Advanced Customers Relationship Management  2 

  504788 Advanced Marketing Ethics 3 

  504790 Special Topics in Marketing 3 

  501720 Advanced administrative economy 3 

C) Comprehensive Exam (504798)  : (0) Credit Hours 
 

 
 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس

متطلبات اجلامعة

ت
وما

ملعل
يا ا

وج
كل

وتن
وم 

لعل
ية ا

كل

متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

دلة
صي

ة ال
متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة

ض
مري

 الت
لية

ك

متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
آلدا

ية ا
كل

متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية

رية
إلدا

م ا
علو

وال
اد 

ص
القت

ية ا
كل

متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية

وق
حلق

ية ا
متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون

سة
هلند

ية ا
كل

متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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 ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

Faculty of Economics and Administrative Sciences  

 

" الريادة واألبداع في األعمال"   
“Entrepreneurship and 

Innovation in Business”  

 4102/0-4102رقم تخصص التسويق )برنامج الماجستير( الخطة الدراسية ل
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 الماجستير في التسويق اسم الدرجة

 أ   .احكام وشروط عامة:
 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي. تلتزم هذه الخطة بتعليمات ومعايير االعتماد العام للدراسات العليا الصادرة غن-0
سياحية  لالتخصصات التي يقبل طلبتها في هذا البرنامج : التسويق وادارة االعمال والعلوم المالية والمصرفية  والمحاسبة  واالدارة الفندقية وا  -3

  لة .ونظم المعلومات االدارية  واالقتصاد  واالدارة العامة  والهندسة  بجميع فروعها والصيد

 تحتوي الخطة الدراسية مسارين للدراسة، على الطالب أن يحدد المسار الذي يرغب بدراسته عند التسجيل.  ب .مكونات الخطة :
( ساعة معتمدة  لكل مسار، موزعة على النحو اآلتي:26تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في التسويق  من )  

 
       ً ( ساعة معتمدة25مسار الرسالة : عدد ساعات الخطة ) -ثانيا  

  

 معلومات الطالب
 ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة

 مسجل منجز
 ( ساعة معتمدة08المتطلبات االجبارية: ) .أ

  510711 2 منهجية البحث في االعمال المتقدمة 
  512713 2 ادارة التسويق المتقدمة 
  512725 2 سلوك المستهلك المتقدم 
  512725 2 التسويق الدولي المتقدم 
  512726 2 استراتيجيات التسويق المتقدمة 
  512722 2 تسويق الخدمات المتقدم 

( ساعات معتمدة9ب.   المتطلبات االختيارية : )   
  512770 2 نظم المعلومات التسويقية المتقدمة 
  512771 2 التسويق المباشر المتقدم 
  512761 2 ادارة عالقات الزبائن المتقدمة 

  512788 2 اخالقيات التسويق المتقدمة 

  512791 2 موضوعات خاصة في التسويق 
  510731 2 االقتصاد اإلداري المتقدم 
  512703 2 االتصاالت التسويقية المتكاملة المتقدمة 
  512773 2 التسويق االلكتروني المتقدم 
  504786 2 التسويق السياحي المتقدم 
  ( ساعات معتمدة9):    (512799رسالة الماجستير في التسويق  ) ج. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظام ترميز الكليات واألقسام والتخصصات يف اجلامعة
اخلطط الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة البكالوريوس
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متطلبات كلية العلوم وتنكلوجيا املعلومات
اخلطة الدراسية لتخصص الرياضيات

اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب
اخلطة الدراسية لتخصص نظام املعلومات احلاسوبية

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة الربجميات
اخلطة الدراسية لتخصص نظام الوسائط املتعددة

اخلطة الدراسية لتخصص الشبكات
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية
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متطلبات كلية الصيدلةكلي

اخلطة الدراسية لتخصص الصيدلة
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متطلبات كلية التمريض
اخلطة الدراسية لتخصص التمريض

ب
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متطلبات كلية اآلداب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية العربية

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/أدب
اخلطة الدراسية لتخصص الكلية اإلنجليزية/ترمجة

اخلطة الدراسية لتخصص الكلية الفرنسية اإلنجليزية وآداهبام
اخلطة الدراسية لتخصص معلم صف

اخلطة الدراسية لتخصص التصميم اجلرافيكي
اخلطة الدراسية لتخصص  االتصال والعالقات الدولية

املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االنسانية
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متطلبات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة
اخلطة الدراسية لتخصص التسويق

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم املالية واملرصفية
اخلطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية

اخلطة الدراسية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية
اخلطة الدراسية لتخصص  التخطيط وإدارة املشاريع
املواد الدراسية التي يطرحها قسم العلوم االقتصادية
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متطلبات كلية احلقوقكل

اخلطة الدراسية لتخصص القانون
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متطلبات كلية اهلندسة )باستثناء ختصص هندسة  العامرة(
متطلبات كلية اهلندسة )ختصص هندسة  العامرة حرًصا(

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة احلاسوب واالتصاالت
اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة املدنية والبنية التحية

اخلطة الدراسية لتخصص اهلندسة  العامرة
اخلطة الدراسية للهندسة امليكانيكية، أنظمة التكييف والتربيد

اخلطة الدراسية لتخصص هندسة القوى والتحكم
اخلطة الدراسية لتخصص تكنولوجيا الطاقة البديلة

اخلطة الدراسية للربامج األكاديمية يف درجة املاجستري  
اخلطة الدراسية لتخصص علم احلاسوب )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص العلوم الصيدالنية  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص إدارة األعامل  )رسالة وشامل(  

اخلطة الدراسية لتخصص املحاسبة  )رسالة وشامل(  
اخلطة الدراسية لتخصص  التسويق  )رسالة وشامل(  
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Course Plan for Marketing Department (Master) No. 4102-4102/0  
The number of course plan hours are (36 ) Credit Hours 

 " عراقة وجودة"
Tradition and Quality”" 

 

 

Degree Master in Marketing 

A-General terms and 
conditions 

1-this plan is committed with the general criteria for accreditation to the postgraduate which issued by the accreditation 
Commission of Higher Education 
2-the accepted majors in this course: marketing, business administration, banking and finance, accounting, Hotel management 
and tourism, management information system, economy, general management, Engineering in all its branches and 
pharmacology  

B-Plan Components 1-this plan contains two studying tracks, the student must choose the preferred track. 
2-the plan of master in marketing contains (36) credit hours for each track distributed as the following: 

 

 

Second: Thesis Track ( 36 ) Credit Hours 
 

Std.Info 
Course No. Course Name Credit 

Hours Pass. Reg. 

A) Mandatory Major Requirements ( 18) Credit Hours                                                            

  501700 Research Methodology in Developed Business 2 

  504702 Advanced Marketing Management 2 

  504735 Advanced Consumer Behavior 2 

  504745 Advanced International Marketing 2 

  504746 Advanced Marketing Strategies 2 

  504712 Advanced Integrated marketing communications 2 

  504734 Advanced Services Marketing 2 

  504772 Advanced E-Marketing 2 

B) Elective Requirements (9 ) Credit Hours                              

  504771 Advanced Marketing information systems  3 

  504770 Advanced Direct Marketing 3 

  504760 Advanced Customers Relationship Management  2 

  504788 Advanced Marketing Ethics 3 

  504790 Special Topics in Marketing 3 

  501720 Advanced administrative economy 3 

C) Master Thesis in Marketing (504799)     (9 ) Credit Hours                                                                                        

 

 


