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 جامعـة إربـد األهلية

 كليـة اآلداب والفنون

 وصف متطلبات الجامعة
 

 :إلجباريةمتطلبات الجامعة ا-أ

 (1( اللغة العربية )205121) 
ديمنة نصنو    علن التعني   عن  ريين دراسة األبواب النحوية األساسية والمشكالت اللغوية واإلمالئية 

 وحديثة وتحليلها وتذو ها والتطبي  عليها.

 

 (1( مهارات اللغة اإلنجليزية)205125) 
لنن  إة إضننالة أ سنناا الكننالا لننة اللغننة اإلناليميننة واألنمننار النحويننة السننمية للاملننة ال بييننة اإلناليمينن

 األنواع األخيى م  الامل المشتقة م  النوع األول.

 

 ( العلوم العسكرية205107)
نية، وع    األسلحة للقوات المسلحة األردمعلومات ع  : صنووتطور وتنظيم القوات المسلحة األردنية، 

لعمودينة، لكتيونينة، وسنالا الانو، والطنائيات االسنت بارات العسنكيية، والحنيب اإلالم ابيات العامنة، و

يننة، ودور والبحييننة والشننيرة النسننائية ودور المننيأو لننة القننوات المسننلحة ودور القننوات المسننلحة لننة التنم

 اتليننالمحننا م ال اصننة، والتمننييل، وأسننلحة النندمار الشننامل، والعمالقننوات المسننلحة لننة حالنن  السننالا، و

 ة.، والقياا بميارو عسكيي1973ال اصة ، والثورو العيبية الكبيى، ومعي ة الكيامة، وحيب عاا 

 

 ( التربية الوطنية205110)
لينة، ألهإل  إثنيا  معيلنة الطلبنة من   مينخ الت صصنات األ اديمينة لنة  امعنة إربند ا ادوالم تهد  هذه

سني  صول الالكيينة والمالناهيم األولينة لنة موضنوع النور  والورنينة، ومنا يتيتن  علن   لن  من  ت باأل

ة مالنناهيم التيبيننة الورنيننة بمننا تنطننوت عليننق منن  تحدينند حقننو، المننوار  ووا باتننق، ومعيلننة ماموعنن

 .األعيا  والقواني  والمؤسسات التة تضم  حقو، األلياد والاماعات وتضبط العال ات بينهم

 

 

 

 

 

 
 

 جامعـة إربـد األهلية

 كليـة اآلداب والفنون

 وصف متطلبات الجامعة

 متطلبات الجامعة االختيارية:   -ب

 ( مدخل إلى علم االجتماع205100) 
التنشنةة لثقالنة والمالاهيم العامة، واليواد لة علنم ال تمناع، والبننا  ال تمناعة والتالاعنل بني  الننا ، وا

عن  الن  الط تماعية والضبط، والتغيني ال تمناعة والتنمينة، وبحند يقدمنق ال تماعية، والمشكالت ال

 .ادوأحد موضوعات الم
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 ( القضية الفلسطينية205101) 
يونية أهمية الور  العيبة ومو عق بني  الندول عبني العصنور القديمنة والحديثنة، ولهنور الحي نة الصنه

ة علن  و  إعالننق، والنتنداب البييطنانغيي اليهودية ولهور الصنهيونية اليهودينة، ووعند بلالنور ولني

نة من  للسطي  وص  النتنداب، وللينة تكنوي  الكيناص الصنهيونة، ومشناريخ التقسنيم، والمو ني الاللسنطي

الهنا من  القضية، والمو ي األردنة م  القضية، والمو ني العيبنة من  القضنية، والاامعنة العيبينة ومو 

 تي .، ووحدو الضال1948القضية الاللسطينية، وحيب عاا 

 

 الرياضة في حياتنا( 205103)
  ، وباألسنيهد  هذا المسا، إل  تعييي الدارسي  بمالهوا التيبية اليياضية وعال تها بنالعلوا األخنيى

تلنني العلميننة للتيبيننة اليياضننية والقضننايا والمشننكالت اليياضننية المعاصننيو ، لضننال عنن  لمحننة عنن  م 

 أو ق النشارات واأللعاب اليياضية.

 

 ايا معاصرة( قض205105)
لسياسننات لننة مالنناهيم الديمقياريننة والتعنندد السياسننة، والسياسننات ال تماعيننة والالقنني، وا ادوحنند المننتب

الاييمننة السننكانيةا الموا مننة بنني  المننوارد والسننكاص، وعمليننة السننالا والنننماع العيبننة اإلسننيائيلة، و

 .تلوثلة األردص، ومالهوا البيةة وال والنحيا ، ومشكلة البطالة واإلنتا ية

 

 

 

 

 المجتمع األردني( 205106)
ت ة العنادالنتاريخ األردص، والسكاص لة األردص، والنظاا السياسة لة الماتمخ األردنة، ومالاهيم عامة 

 .والتقاليد والقيم، والنظاا العشائيت لة الماتمخ األردنة، ومشكالت الماتمخ األردنة

 

 تاريخ القدس( 205109)
لعيبيننة: الطلبننة بالمعيلننة العلميننة والموضننوعية ال اصننة بمدينننة القنند  ا تهنند  هننذه المننادو إلنن  تموينند

ات ها ومنيورتاري ها و غياليتها ومكانتها الدينية ووضعها السياسنة علن  مني القنيوص، ابتندا ت من  ت سيسن

ة النذت بوضعها السياسة والحضارت لة العهنود اإلسنالمية، وانتهنا  بو وعهنا تحنت النتنداب البييطنان

 .لها م   بل الصهاينةمهد لحتال

 التضنحيات ما تهد  هذه المادو إل  إبياز مكانة القد  لدى العنيب والمسنلمي ، وإلن  تعييني الطلبنة ب

ا. و نل الهائلة التة بذلها المسلموص لة زم  الحنيوب الصنليبية من  أ نل الحالنال علن  القند  وتحيييهن

ت م سناو القند  وللسنطي  وهنم  ل  م  أ ل بعد األمنل لندى الطلبنة العنيب النذي  يعيشنوص حال ثقلنوص مينا

 باألس  والقنور وغياب بار ة األمل لة التحييي.
 

 الثقافة اإلسالمية:( 205112) 

مية، و اإلسنالالثقالة والعلم والالي، بينهما، الثقالة اإلسالمية: مصادرها وخصائصها، العقيد
ا، ة اإلسنالاا العقوبات لالنظاا ال تماعة لة اإلسالا، النظاا ال تصادت لة اإلسالا، نظ

 اإلسالا والقضايا المعاصيو.
 

 مات(:تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ) لغير طلبة العلوم وتكنولوجيا المعلو( 205114)

مهارات است داا اإلنتينت، ومتصالح اإلنتينت، ومحي نات البحند، والبييند اإللكتيوننة، 

ومهنارات اسنت داا معنالل الشنيائح    والتاارو اإللكتيونية، واإلنتيننت، والنتعلم عن  بعند،
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ميكيوسننننولت بوربوينننننتو إنشننننا  وتصننننميم العننننيو  التقديميننننة بمننننا ليهننننا النصننننو  
 واليسومات والصور المتحي ة وغييها.

 

 

 

 

 

 التنمية السياحية في األردن:( 205115)

ردص تعيينني السننياحة وتطورهننا وبينناص أنننواع السننياحة الم تلالننة لننة األإلنن   ادوالمنن تهنند 
 يها عل  ال تصاد الورنة وأثارها ال تماعية والثقالية والبيةية.وأث

رات و ذل  تعييي الطال  بالموا خ السياحية الم تنارو لنة األردص عن  ريين  تنظنيم زينا

 علمية ميدانية باإلضالة إل   يالية التعامل مخ الماموعات السياحية.

 

 ( الحضارة العربية اإلسالمية205118)
لثنار الالي، بينها وبي  المدنية وشيا عناصيها، وخصنائ  الحضنارو اإلسنالمية، ومالهوا الحضارو، و

لعلنوا، سنانية واالحضارو اإلسالمية لة ماال العقيدو وال دمة العامة والميال  العميانينة والعال نات اإلن

ة منن  والحضننارو العيبيننة اإلسننالمية   سننا  للحضننارو األوروبيننة، و ياليننة انبعنناث الحضننارو اإلسننالمي

 ديد. 

 

 ( القانون في حياتنا )لغير طلبة القانون(205122)
عناا قنانوص المقدمة تعييالية بالقانوص، ونش تق، وأ سامق، وليوعق، وبعل التطبيقات العملية م  ليعة ال

 وال ا .

 

 ( حقوق اإلنسان205210)

لمدنيننة ص، ومصننادر حقننو، اإلنسنناص، والحقننو، االمالنناهيم اإلنسننانية المتعلقننة بحقننو، اإلنسننا
الحمايننة والسياسننية وال تصننادية وال تماعيننة والثقاليننة. والحييننات العامننة لننة األردص. و

 اإل ليمية لحقو، اإلنساص زم  الحيب والمنازعات السلمية.
  

 علوم صحية  (205214)
لمي  ة وامثل الصح ،لعامةتتناول هذه المادو عددات م  المالاهيم العامة المتصلة بالصحة ا

مثل  قة ضو ات عل  أبيز العلوا الصحية،والصحة المثالية والعدوى وصحة الماتمخ... وتل

 .... صيةالصحة الغذائية، والصحة الو ائية، والصحة المهنية، والصحة البيةية، والصحة الش

 عالج.عّي  ب بيز األميا  الشائعة المعدية وغيي المعدية، وري، الو اية والوت  

 
 

 
 

 

 

 

 ( البحث العلمي205215)

تتناول هذه المادو التعييي بمالهوا العلم وأهدالق، والتالكيي العلمة، ومنناهل البحند العلمنة 

م  حيد: مالهومها، وربيعتها، وأهدالها، ومانالت تطبيقهنا.  منا يتنناول أساسنيات البحند 
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تها، وليضنيات البحند العلمة م  حيد: المشكلة ومصادرها، وأمثلة تطبيقينة علن  صنياغ
العلمة، وصياغتها، و يالية اختبارها، وتحليل بياناتها، وتالسنيي نتائاهنا.  منا تتنناول المنادو 

أدوات البحد العلمنة وأسنالي   تابنة البحند العلمنة وتقويمنق، باإلضنالة إلن   يالينة النشني 

 العلمة، وأنواع الماالت العالمية وتصنيالها لة  واعد البيانات العالمية.

  

 التعلّم والتربية األخالقية  (205216)

احل د ، وميتتناول هذه المادو مالهوا التيبية األخال ية، وأهميتها لة تكوي  ش صية الالي  
لقنيم االنمو ال لقة واليوحة  ما رصدتها النظييات األخال ينة، وتهند  المنادو إلن  غني  

آلخي عن  اوالسماحة واحتياا والعادات التة تعمز السلوك اإلياابة، وتيسيخ  يم النتما  

يومينة ريي  تعميم التعلم التالناعلة النذت ينيبط بني  هنذه األهندا  واألحنداث والتانارب ال
م تشنايعه عن  ريين للطال ، وع  ريي  ما يعي  بالتعلم المو ق نحو احتيا ات الطلبة 

 عل  المنا شة والتالكيي والتحليل والستنتاج...

 

 يقالقيادة وإدارة الفر  (205217)

 المنديي تهد  هذه المادو إل  تعييني الطالن  بمالهنوا القينادو وأهميتهنا ومعيلنة الالني، بني 

ع يلنة أننواوالقائد، وتحديد مصادر  وو القيادو، وت ثيي  ل منهنا علن  السنلوك القينادت. ومع
 القيادو وأساليبها ونظيياتها، وصالات القيادو النا حة الش صية واإلدارية. 

منل ل  تعييي الطال  ب همية العمل ضم  ليي ، وأس  ومهنارات العوتهد  هذه المادو إ

ضنخ والاماعة، و يالية بنا  ليي  لعّال عل  أسا  علمة، ومهمات  يادو الاليي ، وأسن  
 األهدا ، وري، تقويم التقدا نحو تحقي  الهد ...

 

 
 

 

 

 الثقافة المعلوماتية  (205218)

يتبط ينكنولو يا المعلومنات والتصنالت ومنا تهد  هذه المادو إل  تعييي الطال  بدور ت
مننادو: بهمننا منن  اإلعننالا لننة تطننويي الالننيد والماتمننخ. ومنن  أهننم المواضننيخ التننة تنا شننها ال

عني  عناا وواإلعالا والمعلوماتينة   ، المالاهيم العامة لتكنولو يا المعلومات والتصالت

ت وسنبة المننازل، شنبكاللتطورات التكنولو ينة الحديثنة لنة مانال الحوسنبة الش صنية وح
سنات التصال وخدمات اإلنتينت المنملية والش صية  ووسائل حماية األ هنمو من  الالييو

ور والختيا ننات غينني القانونيننة  وأخال يننات اسننت داا الحاسننوب وأنظمننة المعلومننات، ود

صننل اسننت داا شننبكات التواو ،تكنولو يننا المعلومننات لننة التواصننل الماتمعننة بنني  األلننياد
  وخصوصنننية المعلومنننات  منصنننات إعالمينننة ، وأخال ينننات هنننذا السنننت داا عةال تمنننا

وسنننييتها  وبعنننل خننندمات تكنولو ينننا المعلومنننات مثنننل: النننتعلم اإللكتيوننننة  والحكومنننة 

هنننا اإللكتيونينننة، والتانننارو اإللكتيونينننة، وأهنننم الم ننناري والتهديننندات التنننة ينطنننوت علي
 الست داا المتمايد للحاسوب واإلنتينت

 

 

 مهارات التواصل   (205219)
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واصنل تهد  هذه المادو إل  تعييي الطال  بعناصي عملية التواصل، وإ سابق مهارات الت
تماسن  مخ اآلخيي ، ومنها: الوضوا، والختصار، واإل ناع ، وصحة الكتابنة والتعبيني، و

 ال طاب، وا تمال المياد، والود لة ال طاب.، ومالئمة ال طاب للمتلقة ...

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 :                             مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت  (205221)

نشننطة. تتننناول هننذه المننادو  مالهننوا التالكينني  إدرا ننا ووعيننا، وتوليالننق منهاننا وتنندريبا وأ 

تنننق وخصنننائ  التالكيننني، وعال تنننق بنننالتعلم والنننذا يو واللغنننة. وتصننننيالات التالكيننني، ونظييا

تهنننا  النا ننند، بننند ا بالمالحظنننات والحقنننائ  والسنننتدلل، وان ومعو اتنننق. ومياحنننل التالكيننني
قندت الكيني النباللتياضات واآلرا  والحال.  ويتناول األسالي  التعليمية لتنمية مهارات الت

يا  و وحننل المشننكالت، ودورهننا لننة الحننوار الهنناد  والننتعلم الننذاتة ثقالننة. ولليننات السننتق

حلينننل ت، والقننندرو علننن  التالسنننيي العلمنننة، والتالسنننتنبار  والسنننتنتاج  وتوليننند المعلومنننا
ات المنهانننة، والتميينننم بننني  المالننناهيم الصنننطالحية واآلرا  الذاتينننة. وتمحننني  المعلومننن

ة  التننة والمحا منة المنطقينة والمعناييي العقالنيننة.  وصنياغة ماموعنة منن  القواعند المنطقين

م  حيند  التالكيي النا دتساعد لة تحليل الاليضيات ، والمساهمة لة حل المشكلة. ومعاييي 
يم والوضننوا  ودر ننة الصننحة والد ننة والننيبط والدللننة واألهميننة. ومهننارو الالهننم والتقينن

كينني ارو التالللمعلومنات الم تلالننة، سننماعا و ننيا و  ولالظننا. واسننتياتياية  التالكينني النا نند. وإد

 اإلياابة ، وللية ات ا  القيار. 
 

                             : مقدمة في الفلسفة وعلم المنطق  (205222)

سننلو ا، الاللسننالة وارتبارهننا بماهيننة اإلنسنناص محتننوى و ينونيننة وتتننناول هننذه المننادو  مالهننوا  
ت.  المدار  الاللسالية ورّوادها عال ة الاللسنالة بناألخال ينة ، تاري والو ود حكمة ومعيلة وبحثا

ت وعلنسبية الالكي األخال ة اإلغييقة، مصادر القيم األخال ية المعيارية وا ت،للساليا  نذور  قائنديا

ج اية إدمناالاللسالة اإلسالمية تاري ا، وت ثييات، وتطورات. خصائ  وسمات الالكي الاللسالة. منه
 التياث الاللسالة، والتحدت الحضارت القيمة.

 


