
وهي   ول األ  جبارية للتخصص على الفصلن هذه القائمة الخاصة فقط بالمتطلبات اإلأننوه للطلبة الجددد 
 .   قسام كأفضل الخيارات التي يستهلها الطالب ببداية دراسته التخصصبتوصية من األ

ت من اختياري  امن الساع  به   لى هذه المواد العدد الذي يرغبإن يضيف أ هن الطالب يمكنأى إلوكما ننوه 
  جباري الكلية .كما هو مفصل في خطة التخصص  للطالبإ جباري الجامعة وإ  ، الكلية  اختياري، الجامعة

 

 

  الكلية التخصص  رقم المادة  اسم المادة  ع.س  الفصل الدراسي
  العلوم   الفيزياء     

     0302101 1فيزياء عامة/ 3 األول 
     0301101 1تفاضل وتكامل/ 3 األول 

 العلوم  العلوم الطبية المخبرية     

   0305101 1علوم حياتية/ 3 األول 

   0301101 1تفاضل وتكامل/ 3 األول 

جميع تخصصات      
 الهندسة

 الهندسة

   0301101 1تفاضل وتكامل / 3 األول 

   0302101 1فيزياء عامة/ 3 األول 

اإلنتاج النباتي +      
 الوقاية والمكافحة 

 الزراعة

   0303101 1كيمياء عامة/ 3 األول 

   0305101 1علوم حياتية/ 3 األول 

  الكلية التخصص  رقم المادة  المادة اسم  ع.س  الفصل الدراسي
 األداب  اللغة اإلنجليزية  0202104 قواعد اللغة اإلنجليزية  3 األول 

   0202105 مهارة القراءة  3 األول 

 األداب  اللغة العربية     

   0201111 الصرف 3 األول 

   0201112 1النحو/ 3 األول 

      

 األداب  اللغات االوروبية     

   0209110 1اللغة الفرنسية للمبتدئين/ 3 األول 

   0209111 2الفرنسية للمبتدئين/اللغة  3 األول 

 العلوم  الكيمياء     

   0303101 1كيمياء عامة/ 3 األول 

   0303101 1وتكامل /تفاضل  3 األول 

 العلوم  الرياضيات     

   0302101 1فيزياء عامة/ 3 األول 

   0301101 1تفاضل وتكامل/ 3 األول 

 العلوم  العلوم الحياتية     

   0305101 1علوم حياتية/ 3 األول 

   0305111 مدخل الى علم البيئة  3 األول 



التغذية والصناعات      
الغذائية + اإلنتاج  

 الحيواني 

 الزراعة

   0303101 1كيمياء عامة/ 3 األول 

   0305101 1علوم حياتية/ 3 األول 

      

الفقه وأصوله +      
 اصول الدين 

 الشريعة 

   0501101 المدخل إلى الفقه اإلسالمي  3 األول 

   0502101 علوم القرأن  3 األول 

 

 

  الكلية التخصص  رقم المادة  اسم المادة  ع.س  الفصل الدراسي
 الصيدلة     

   0305101 1علوم حياتية/ 3 األول 

   1703111 كيمياء عامة لطلبة الصيدلة  3 األول 

   1701151 مصطلحات طبية صيدالنية  1 األول 

   1703114 1الكيمياء التحليلية/ 3 األول 

      

العلوم   التاريخ     
 اإلجتماعية 

   1604442 تاريخ األردن الحديث  3 األول 

   1604221 تاريخ صدر اإلسالم  3 األول 

العلوم   علم اإلجتماع     
 اإلجتماعية 

   1601123 اسس النظرية االجتماعية  3 األول 

   1601101 اإلجتماع مدخل إلى علم  3 األول 

العلوم   العلوم السياسية     
 اإلجتماعية 

   1605101 المدخل إلى علم السياسة  3 األول 

   1605131 مباتدئ العالقات الدولية  3 األول 

العلوم   الجغرافيا    
 اإلجتماعية 

   1602104 جغرافية األردن  3 األول 

   1602105 جغرافيا طبيعية  3 األول 

العلوم   األثار والسياحة     
 اإلجتماعية 

   1603111 مدخل الى األثار  3 األول 

أثار بالد الشام في العصور   3 األول 
 الحجرية 

1603115   

 

 



  الكلية التخصص  رقم المادة  اسم المادة  ع.س  الفصل الدراسي
علوم   التربية الرياضية     

 الرياضة 

   1301101 اسس التربية الرياضية  3 األول 

   1301106 اللياقة البدنية  3 األول 

علوم   التدريب الرياضي     
 الرياضة 

   1304101 نظريات التدريب  3 األول 

   1301106 اللياقة البدنية  3 األول 

علوم   التأهيل الرياضي     
 الرياضة 

   1301101 اسس التربية الرياضية  3 األول 

   1301206 مدخل إلى علم التشريح  3 األول 

      

      

 التمريض      

   1403100 علم التشريح لطلبة التمريض  3 األول 

   1403101 علم وظائف االعضاء  3 األول 

تكنولوجيا   جميع التخصصات     
 المعلومات 

   2201111 تراكيب متقطعة للحوسبة  3 األول 

   2201121 مقدمة في البرمجة  3 األول 

   2202111 مقدمة في تكنولوجيا المعلومات  3 األول 

 

 

  الكلية التخصص  رقم المادة  اسم المادة  ع.س  الفصل الدراسي
 األعمال  إدارة األعمال     

   2101101 1مبادئ إدارة األعمال/ 3 األول 

   2101132 اإلحصاء في إدارة األعمال  3 األول 

 األعمال  اإلدارة العامة     

   2102109 مبادئ اإلحصاء في اإلدارة  3 األول 

   2101100 1مبادئ إدارة األعمال/ 3 األول 

 األعمال  المحاسبة     

   2103200 تحليل إحصائي رياضي  3 األول 

   2103101 1مبادئ محاسبة/ 3 األول 

إقتصاديات المال      
 واألعمال 

 األعمال 

   2104184 مبادئ اإلحصاء االقتصاد  3 األول 

   2104111 اإلقتصاد الجزئي مبادئ  3 األول 

نظم المعلومات      
 اإلدارية 

 األعمال 



   2105100 مبادئ نظم معلومات إدارية  3 األول 

تطبيقات أدوات تكنولوجيا   3 األول 
 المعلومات 

2105121   

العلوم المالية      
 والمصرفية 

 األعمال 

   2107103 مبادئ اإلدارة المالية  3 األول 

اإلحصاء في العلوم المالية   3 األول 
 والمصرفية 

2107186   

 األعمال  التسويق     

   2109101 مبادئ التسويق  3 األول 

   2101100 1مبادئ أدارة األعمال/ 3 األول 

 

  الكلية التخصص  رقم المادة  اسم المادة  ع.س  الفصل الدراسي
العلوم   علم النفس     

 التربوية 

   0809101 مبادئ علم النفس  3 األول 

اتجاهات نظرية معاصرة في علم   3 األول 
 النفس 

0809115   

العلوم   التربية الخاصة     
 التربوية 

   0806151 مدخل إلى التربية الخاصة  3 األول 

   0806154 مدخل إلى اإلعاقة العقلية  3 األول 

اإلرشاد النفسي      
 والصحة النفسية 

العلوم  
 التربوية 

   0805150 مقدمة في اإلرشاد والتوجيه  3 األول 

   0805170 مبادئ اإلرشاد األسري  3 األول 

العلوم   معلم صف     
 التربوية 

   0801201 مقدمة في المناهج  3 األول 

   0801107 وأساليب تدريسية مهارات قرأنية  3 األول 

 الحقوق      

   0705111 مبادئ القانون  3 األول 

   0705131 1قانون دستوري ونظم سياسية/ 3 األول 

 


