
  ٢٠١٣ولغایة  ٢٠٠٨ خطط الفي  مجاالت الجامعة االختیاریة
  

) ٣( من ااالت الثاين والثالث والرابع حبد أدىن مادة واحدةساعة ) ١٥( االختيارية بواقعمواد متطلبات اجلامعة 
  من كل جمال ساعات) ٦( من كل جمال وحبد أقصى مادتني ساعات

    مادةـم الـــــــاس  رقم المادة    المجال

  
  
  

  المجال الثاني 

    مستثنى كليته             :مجال العلوم اإلنسانية  رقم المادة  
    وسائل االتصال والمجتمع  ١٠٥١١٢  
    الفكر اإلسالمي  ١٠٥١٠٦  
    مقدمة في الفلسفة  ١٠٥١١٣  
    حضارة وفكر  ١٠٥١٢٠  
    الرياضة في حياتنا  ١٠٥١٠٣  
    تاريخ األردن  ١٠٥١١٤  
    )٢(ات اتصال باللغة العربية مهار  ١٠١١٠٧  
    ثقافة اسالمية  ٤٠٣١٠٠  
    حقوق اإلنسان  ٥٠١١٠١  

  
  

  المجال الثالث

    مستثنى كليته     :  مجال العلوم االجتماعية واالقتصادية  رقم المادة  
    إلى علم االجتماع مدخل  ١٠٥١٠٧  
    قضايا قانونية معاصرة  ٥٠١١٠٨  
    االقتصاد في مقدمة  ٢٠٦١٠٧  
    علم النفس فيمقدمة   ١٠٥١١٥  
    قضايا مجتمع معاصرة  ١٠٥١١٦  
    نقل المعرفة  ١٠٥١١٧  
    السالمة المرورية  ١٠٥١١٨  

          

  
  
  

  المجال الرابع

    مستثنى كليته:          مجال العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة  رقم المادة  
    إسعافات أولية  ٨٠١١٠٠  
    الزراعةالبيئة وعلم   ٦٠١١١٥  
    أساسيات صيانة األجهزة  ٩٠٢١٠٥  
    مدخل إلى الحاسوب واالنترنت  ١٠٠١٢٠١  
    مقدمة في اإلحصاء  ١٠٥١١٩  
    القانون والتكنولوجيا                         ٥٠١١٠٧  
    لتجارة االلكترونية                  امبادئ   ١٠٠٢١٠٥  
                             الغذاء في حياتنا            ٦٠٧١٠٥  

          

   م١٦/٧/٢٠١٢                                    .مواد الجامعة االختيارية تكون لجميع الطلبة ماعدا كليته : مالحظة



      مجاالت الجامعة االختیاریة المعتمدة في الخطط
  

ساعة من المجاالت الثاني والثالث والرابع بحد أدنى ) ١٥(مواد متطلبات الجامعة االختیاریة بواقع 
  :ساعات من كل مجال ) ٦(ساعات من كل مجال وبحد أقصى مادتین ) ٣(مادة واحدة 

 الكلية المادة اسم المادة رقم المجال
      

 مستثنى كليته                  :  اإلنسانيةالعلوم  مجال       
  

  المجال
 الثاني

 العلوم التربوية                      واإلبداع التفكير ٧٠١١٢٥
 اآلداب )٢(اتصال باللغة العربية  مهارات ١٠١١٠٧
 الشريعة                     إسالمية ثقافة ٤٠٣١٠٠
 الحقوق   اإلنسان حقوق ٥٠١١٠١

 مستثنى كليته                : واالقتصادية الجتماعيةالعلوم ا مجال    
  

  المجال
 الثالث

 الحقوق قانونية معاصرة قضايا ٥٠١١٠٨
 االقتصاد والعلوم اإلدارية في االقتصاد مقدمة ٢٠٦١٠٧
 االقتصاد والعلوم اإلدارية المعرفة إدارة ٢٠٤٣٢٢
 العلوم التربوية في علم النفس مقدمة ٧٠١١٢٦
 علوم الحاسوب وتكنولوجيا  المعلومات                  مبادئ التجارة االلكترونية ١٠٠٢١٠٥

 مستثنى كليته:               الصحة الزراعة والعلوم والتكنولوجيا و مجال           
  

  المجال
 الرابع

 التمريض أولية إسعافات ٨٠١١٠٠
 الزراعة زراعة الو لم البيئةع ٦٠١١١٥
 الزراعة وسياسة االستدامةالتغير المناخي   ٦٠٣١١٦
 الزراعة في حياتنا الغذاء ٦٠٧١٠٥
 علوم الحاسوب وتكنولوجيا  المعلومات حاسوب واالنترنتال إلى مدخل ١٠٠١٢٠١
 العلوم اإلحصاءفي  مقدمة ٣٠٣١٠٤

  

   م٢٠/٨/٢٠١٤              .     كليته  باستثناءجميع الطلبة مواد الجامعة االختيارية تكون ل: مالحظة

 

 


