
 
        

 جامعة مؤتة/ وحدة القبول والتسجيل
 

 ( ساعات *9االستدراكية )الجامعة متطلبات 

 املتطلب السابق س ع ** املساق اسم رقم املساق

 0304096 3 (99مهارات الحاسوب ) 0304099

 1801096 3 (99اللغة العربية       ) 1801099

 1802096 3 (99اللغة االنجليزية    ) 1802099

 ( ساعة12بات الجامعة اإلجبارية )متطل

  3 العلوم العسكرية 0101171

  - امتحان مستوى في مهارات الحاسوب 0304096

  3 التربية الوطنية 1600105

  - امتحان مستوى في اللغة العربية 1801096

 1801099 3 (1اللغة العربية ) 1801101

  - يزيةامتحان مستوى في اللغة االنجل 1802096

 1802099 3 (1اللغة االنجليزية ) 1802101

 ( ساعة15ت الجامعة االختيارية )متطلبا

 ( ساعات6املجال األول )

  3 اللغة العربية )تذوق أدبي( 0201102

  3 (1اللغة اإليطالية ) 0209107

  3 (1اللغة الفرنسية ) 0209109

  3 الثقافة اإلسالمية 0500100

  3 إلنسان في اإلسالمحقوق ا 0500103

  3 االسالم فكر وحياة 0500105

  3 قضايا إسالمية معاصرة 0500106

  3 التربية البيئية 0801103

  3 مبادئ التربية 0803101

  3 مبادئ علم النفس 0809101

  3 مبادئ التربية الرياضية 1301100

 1802101 3 (2اللغة االنجليزية ) 1802102

 ( ساعات6)املجال الثاني 

 *** 3 مدخل إلى العنف األسري  1601104

 *** 3 جغرافية األردن 1602104

 *** 3 السياحة في األردن 1603102

 *** 3 آثار األردن وفلسطين في العصور القديمة 1603103

 *** 3 الحضارة اإلسالمية 1604102

 *** 3 القدس في التاريخ العربي اإلسالمي 1604104

 *** 3 ل إلى علم السياسةمدخ 1605101

 *** 3 قضايا دولية واقليمية معاصرة 1605103

  3 تنمية املهارات االبتكارية في العمل 1901102

  3 تنمية مهارات إعداد وكتابة التقارير اإلدارية 1901103

  3 أخالقيات العمل 1900105

  3 مهارات إدارية  1901104

  3 لبة كلية االدارة*ة )لغير طأساسيات اإلدار  1902101

  3 ى علم االقتصاد )لغير طلبة االدارة(املدخل إل 1904100

 ( ساعات3املجال الثالث )

 0304099 3 ( للكليات اإلنسانية2مهارات الحاسوب ) 0304111

  3 املكتبات واملعلومات 0307110

  3 مبادئ الكهرباء العامة 0401121

  3 السيارات مبادئ في ميكانيك وصيانة 0402120

  3 السالمة املرورية 0402120

  3 مبادئ تشغيل وصيانة الحاسوب 0405121

  3 نباتات الزينة والحديقة املنزلية 1101108

  3 الثقافة الصحية 1401100

 

 كلية العلوم االجتماعية

 م2017/2018اآلثار والسياحة لخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في ا
 

 نهإن أفضل طريقة للتنبؤ باملستقبل هي أن تكون جزًءا م
 د. مسلم رشد الرواحنة رئيس القسم                                                                        

 

 ( ساعة18لبات الكلية اإلجبارية )متط

 املتطلب السابق س ع ** املساقاسم  املساقرقم 

  3 أساسيات البحث العلمي 1601122

  3 مبادئ علوم البيئة 1602102

  3 مدخل إلى السياحة الوطنية 1603119

  3 تاريخ األردن وحضارته 1604106

  3 تاريخ العلوم عند العرب 1604107

  3 العوملة والعالقات الدولية 1605104

 ( ساعات3بات الكلية االختيارية )متطل

  3 املجتمع العربي 1601233

  3 جغرافية الوطن العربي 1602103

  3 فن القديممدخل إلى ال 1603114

  3 مدخل إلى تاريخ الحضارة 1604105

  3 العالقات الدولية في اإلسالم 1605113

 

* يجب على جميع الطلبة التقدم المتحان الكفاءة في اللغة العربية، واللغة االنجليزية، والحاسوب في السنة 

 استدراكيا ) األولى من التحاقهم في الجامعة، على أن يسجل الطالب الذي يخفق في هذا
ً
( 99االمتحان مساقا

 خارج عدد ساعات خطته الدراسية.

 ساعات معتمدة. س.ع:** 

 *** لغير طلبة كلية العلوم االجتماعية

 

 

 ( ساعة معتمدة132مجموع ساعات الخطة الدراسية )

 باإلضافة إلى متطلبات الجامعة االستدراكية *
 

 ( ساعة69خصص اإلجبارية )لبات التمتط

 املتطلب السابق س ع ** املساقاسم  املساقرقم 

  3 مدخل إلى اآلثار 1603111

  3 بالد الشام في العصور الحجريةآثار  1603115

 1603115 3 بالد الشام في العصور البرونزيةآثار  1603116

  3 حضارات الشرق األدنى القديم 1603117

  3 سياحية باللغة اإلنجليزيةالثرية و األصطححات امل 1603207

  3 ساميةالنقوش ال 1603210

 1603116 3 بالد الشام في العصور الحديديةآثار  1603214

  3 اآلثار اليونانية والرومانية 1603215

 1603215 3 علم النميات 1603216

  3 فنون اآلثار اإلسالمية 1603222

 1603111 3 قديمالخزف ال 1603310

  3 آثار األنباط 1603312

 1603215 3 العمارة الكالسيكية 1603313

 1603222 3 العمارة اإلسالمية 1603314

  3 إدارة املصادر التراثية 1603325

  3 تصال باللغة االنجليزية المهارات ا 1603326

 1603119 3 اإلدارة السياحية والفندقية 1603334

 1603334 3 سياحياإلرشاد والتسويق ال 1603335

  3 عربيةالكتابات النقوش و ال 1603342

 1603111 3 عملي على التنقيب األثري التدريب ال 1603413

  3 علم املتاحف 1603415

 1603335 3 التدريب العملي على الخدمات السياحية 1603433

  3 األثري  بحثالمنهج  1603440

 ( ساعة15لتخصص االختيارية )متطلبات ا

  3 بالد الشام في العصور العربية واإلسالمية 1603104

  3 مدخل إلى االنثروبولوجيا 1603112

  3 حضارات العرب القديمة 1603118

  3 اآلثار اإلسالمية في مشرق العالم اإلسالمي 1603218

  3 مدخل إلى الصيانة والترميم 1603225

  3 اآلثار البيزنطية 1603318

  3 سالميالتمدن اإل  1603320

  3 موضوع خاص في اآلثار الكالسيكية 1603323

  3 الخزف اإلسالمي 1603328

  3 مصر القديمة آثار 1603333

  3 موضوع خاص في املسكوكات 1603341

  3 الرافدين بالدآثار  1603344

  3 تصويرالرسم و الساحة و امل 1603414

  3 آثار الجزيرة العربية 1603417

  3 ثرية باللغة اإلنجليزيةاألنصوص الة دراس 1603422

  3 السياحة املستدامة 1603431

  3 السياحة واملجتمعات املحلية في األردن 1603434

 

 


