
 
 

 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع

Al-Zaytoonah University of Jordan 
 اآلداب كلية 

Faculty of Arts 

 

 

 وحوار متمدن "" فكر حضاري 

Civilized Thought … Civilized Dialogue 
 " عراقة وجودة"

Tradition and Quality"" 
 

 

   ( والعلمية نسانية)ال  األساسية العلوم قسم
9102/1010لعام الجامعي سية التي يدرسها القسم ابتداء من اقائمة المواد الدرا  

 21/1/1029( بتاريخ 1029-21/1022حسب قرار مجلس العمداء في جلسته رقم )
 ساعة( 65ساعة، والكليات =  54)جامعة =  ،ساعة معتمدة  119 /متطلبات الجامعة وبعض متطلبات الكليات

 

 رقم المادة المجال
 القديم

رقم المادة 
 الجديد

 نوع المادة م س. اسم المادة

العلوم 
 العسكرية

 متطلب جامعة إجباري  3 العلوم العسكرية 4014040 4014040

 اللغة العربية
 متطلب جامعة عام 4 اللغة العربية االستدراكية 4014440 4014440
(0اللغة العربية ) 4014000 4014000  متطلب جامعة إجباري  3 
 متطلب كلية األداب 3 تذوق النص العربي 4014003 4014003
 متطلب كلية اآلداب 3 مبادئ النحو والصرف 4014100 4014100

 متطلب جامعة اختياري  3 الثقافة االسالمية 4014001 4014001 علوم الشريعة
 متطلب كلية ااآلداب 3 علوم القرأن والحديث 4014100 4014100

اللغة 
 النجليزية

اللغة اإلنجليزية  4014441 4014441
 اإلستدراكية

 متطلب جامعة عام 4
(0اللغة اإلنجليزية ) 4014010 4014010  متطلب جامعة إجباري  3 
(1اللغة اإلنجليزية ) 4014111 4014111  متطلب كلية اآلداب 3 

اللغة اإلنجليزيةاساسيات  0420119  (اقسام اللغات) كلية اآلداب متطلب 3   
مهارات الحوار واإلستماع  0420216 

 باللغة االنجليزية
(اقسام اللغات) كلية اآلداب متطلب 3  

 العلوم التربوية

في التربيةمبادئ  4014030 4014030  متطلب جامعة اختياري  3 
 متطلب جامعة اختياري  3 الرياضة والصحة 4014030 4014030
 متطلب كلية اآلداب 3 التربية البيئية 4014033 4014033
 متطلب كلية  اآلداب 3 مناهج وأساليب تدريس 4014131 4014131

)ق.معلم صف( اآلداب متطلب كلية 3 اتجاهات حديثة في التعليم 0420231   

 التاريخ
 متطلب جامعة إجباري  3 التربية الوطنية 4014000 4014000
 متطلب جامعة اختياري  3 تاريخ القدس 0420103 0420103
 متطلب كلية اآلداب 3 تاريخ األردن الحديث 4014000 4014000

 علم االجتماع
 متطلب جامعة اختياري  3 الحضارة اإلنسانية 4014001 4014001
 متطلب جامعة اختياري  3 مدخل الى علم االجتماع 4014001 4014001
 متطلب جامعة إجباري  3 مهارات  حياتية 4014040 4014040
الريادة واالبتكار في  0610200 4040044

 االعمال
 متطلب جامعة اختياري  3
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 رقم المادة المجال
 القديم

رقم المادة 
 الجديد

 نوع المادة م س. اسم المادة

العلوم 
 االقتصادية

 متطلب كلية االعمال 3 االقتصاد الكلي 4014100 4014100
 متطلب كلية االعمال 3 االقتصاد الجزئي 4014110 4014110
 متطلب كلية االعمال 3 االحصاء في االعمال 4014034 4014034
 متطلب كلية االعمال 3 الرياضيات في االعمال 4014000 4014000

 األحياء
 متطلب جامعة اختياري  3 النباتات الطبية 4014003 4014003
متطلب كلية الصيدلة  3 علوم الحياة 4014000 4014000

 متطلب كلية الصيدلة 0 مختبر علوم الحياة 4014001 4014001 والتمريض، والرياضيات
تكنولوجيا 
 المعلومات

مهارات الحاسوب  4014440 4014440
 االستدراكية

 متطلب جامعة عام 4
تكنولوجيا المعلومات  4014000 4014000

 والمجتمع
 اختياري متطلب جامعة  3

 الرياضيات
 متطلب كلية الهندسة 3 (0التفاضل والتكامل ) 4014010 4014010
 متطلب كلية العمارة والتصميم 3 الرياضيات العامة 4014000 4014000
التفاضل والتكامل ط.  4014110 4014110

 الصيدلة
 متطلب كلية الصيدلة 3

 الفيزياء
متطلب كلية الهندسة، متطلب  3 (0الفيزياء العامة ) 4014030 4014030

 متطلب كلية الهندسة 0 (0مختبر الفيزياء العملي ) 4014031 4014031 كلية/ الرياضيات
الفيزياء العامة ط.  4014030 4014030

 الصيدلة
 متطلب كلية الصيدلة 1

متطلب كلية الصيدلة  3 الكيمياء العامة 4014000 4014000 الكيمياء
والرياضياتوالتمريض،   متطلب كلية الصيدلة 0 مختبر الكيمياء العامة 4014001 4014001 

 متطلب جامعة اختياري  3 االسعافات االولية 0010202 4340040 التمريض
 متطلب جامعة اختياري  3 أساسيات التغذية 0010201 4340041

 اختياري متطلب جامعة  3 القانون في حياتنا 0510201 4040041 القانون 
 متطلب كلية االعمال 3 مبادئ في القانون التجاري  0510102 4040130

  229 مجموع الساعات المعتمدة لجميع المجاالت في خطة القسم
 
  


