التاريخ2021/08/15 :

وصف مواد
وحدة تنسيق مساقات خدمية
متطلب سابق-- :
عدد الساعات المعتمدة :صفر
مهارات االتصال باللغة العربية (استدراكي)
31021
يهدف هذا المساااالى تلم ة مدر تدااط ال للم المة فدر فا يااااالااااادلط ال عر الة درم عة م يا نصمصعر نة ال ااااص ا
المختلاةم ة دهل نف اط نت صعر ةشاااامض ةق الا ااااليل ال بصير المخساااا رم بيه ر ةتة ا مهلاة الاتل ر ناض ت ااااليل فا ا ن
بالت تدم بااااااتةملم المةصم الة ام التا ةم مهد كنت ط ال للم المةلاف ال اااا باير التا ياصم ع دهل نساااالى نهلااط اكة اااالم
لل عر الة در نة ت ا ة بكتل ر بااتملع بنبل ثر.
در

متطلب سابق-- :
 31022مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية (استدراكي) عدد الساعات المعتمدة :صفر
يهدف هذا المسلى تلم ة صي المهلااط ا ا ةر ل عر (اكاتملع بالا ا ة بالاتل ر بالمبل ثر)م بتلم ةمادة ال ب نة ت ا ة
ال ص المخت فر بة خد هل عتهم الخلصر بكذلك ةخمدة نة م الا مر نة السدلى بالت خؤ تخض الا ا ة لألفالا ال ئدسدر" .ب مل ين
هذا المسلى يستهدف ال خر ا تض ةما ل ً لل عر ا نص دزيرم يتم الت كدز ع م تع ل ال خر ة كدم جمض نخت فر نة ه م ابس
الاصاعد بالتا دباهل ةماة ال للم نة كتل ر جمض صبدبر ب للتللا التبدث نة بن يه ل ع د المبل ثر" .ينل فدمل يتة ا
للمف اطم ادتماة ال ب نة الةاصا ع م الم ا فلط بااتخدانهل ل ضلفر تلم ااتخدام ي لر السدلى ل ةاصا ع م المة م.
متطلب سابق-- :
عدد الساعات المعتمدة3 :
الرياضة والصحة
31100
يتناول هذا المقرر مفهوم التربية الرياضية وعالقتها بالتربية بمفهومنا العام ،كما يتطرق الى اهداف التربية الرياضية وتطويرها
التاريخي ،ويشير كذلك الى ميادين واقسام التربية الرياضية المعاصرة .ويتعرض المساق الى تأثير النشاط الرياضي على أجهزة
الجسم المختلفة .ويتناول تركيب جسم االنسان ،كذلك يشير الى اللياقة البدنية وعناصرها المختلفة ،ويبين المساق العديد من
االختبارات التي تقيس عناصر اللياقة البدنية وعناصرها المختلة ،ويتعرض المساق الى التغذية من حيث مكونات الغذاء األساسية
ووظائفها لجسم االنسان ،كما يتناول المساق اهم اإلصابات الرياضية واعراضها .وكذلك الحديث عن العديد من امراض العصر
مثل السمنة والنحافة وداء السكري وامراض القلب من حيث أسبابها وطرق الوقاية منها.
متطلب سابق31019 :
عدد الساعات المعتمدة3 :
مهارات االتصال باللغة العربية
31112
يت لبم هذا الما ا نهلااط ال عر الة در (الا ا ةم بالاتل رم باكاتملعم بالمبل ثر)م بي ِّ مكز ع م الت خدالط التا ة ِّ مما هذه المهلااط
نة ه م نصمصعر نة الم ةازاط با باط؛ ةهدف تلم ةدايم ال ب ع م الا ا ة الصه ير بال لنترم بااتدةلب المسمصع
بفهمهم بةةمدا تدااط ال خر ع م الاتل ر الصظدفدر با داعدرم بة مدر نهلاة المبل ثر عة م يا البصاا بالم لتشلط بالتفاد
ال لتد.
متطلب سابق31029 :
عدد الساعات المعتمدة3 :
مهارات االتصال باللغة االنجليزية
31122
يت لبم هذا الما ا نهلااط ال عر ا نص دزير (الا ا ةم بالاتل رم باكاتملعم بالمبل ثر)م بنة ه م المملاار يبسة ال ب
ااتخدانهم ل عر اكنص دزير بالتصاصض هل فا المصلكط ا كل يمدرم بةهدف نهلاة المبل ثر الم ةمادة ال خر نة ااتخدام المهلااط
الشفصير بةبسدة ال فظم ب هذا ةاصم ا اللدم المخت فر المستخدنر ه م الف ض ع م ة صي المهلااط ال عصير لدر ال خر.
متطلب سابق-- :
عدد الساعات المعتمدة3 :
اللغات األجنبية
31130
تم طرح مساق باللغة الصينية المبتدئين تماشيا مع االهتمام العام بهذه اللغة التي أصبحت من أهم لغات العالم نظرا للعدد الهائل
للناطقين بها ،وسيتعلم الطلبة في هذا المساق نطق الرموز الصينية ،وتعلم الكلمات الشائعة وبعض القواعد االساسية والعملية.
وسيتعلم الطلبة تقديم أنفسهم باللغة الصينية والترحيب باآلخرين والتحدث عن الهوايات والتسوق وغير ذلك.
كما يغطي هذا المساق بعض المبادئ النظرية الرئيسة لفن الترجمة وخصائص المترجم الناجح وطرق الترجمة والمشاكل التي
يواجها المترجمون وتحليل النصوص المترجمة ،يهدف هذا المساق لتزويد الطلبة بالمهارات العملية في الترجمة من العربية إلى
اإلنجليزية والعكس ،وسيقدم هذا المساق بطريقة عملية تدريبية حيث يترجم الطلبة نصوص مختلفة في ميادين مختلفة مثل السياسة
واألدب واإلدارة واألزياء واإلعالم والرياضة ،الخ......

متطلب سابق-- :
عدد الساعات المعتمدة3 :
التربية الوطنية
31151
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ويهدف هذا المساق إلى التعريف بالدولة األردنية مكانا (جغرافيا) وزمانا (تاريخيا) وإنسانا (مجتمعيا) .وإلى تنشئة الشباب على
مجموعة من القيم والمبادئ الوطنية والقومية والروحية واألخالقية من مثل :ترسيخ قيم الوالء واالنتماء واالعتزاز بالوطن أرضا ً
وشعبا ً ونظاما ً واحترام التعددية والتنوع في ظل إطار الوحدة الوطنية :وإلى تأهيل الطلبة وإعدادهم للقيام بأدوارهم المختلفة
كمواطنين أردنيين داعمين ومشاركين في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة ،متحلين بحس المسؤولية وقيم المواطنة الصالحة ،وإكساب
الطلبة مرجعية معرفية مفاهيميه قيمة ومهاريه تمكنهم من االلتزام بالمواطنة والديمقراطية والسلوك الحضاري.
متطلب سابق-- :
عدد الساعات المعتمدة3 :
الحضارة العربية االسالمية
31152
ويهدف هذا المساق إلى التعريف بالحضارة العربية اإلسالمية في مقوماتها الكبرى وجوانبها السياسية واإلدارية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية وبيان مالمح اإلبداع فيها وإلى اإلسهام في تأصيل الهوية العربية اإلسالمية لدى الطلبة وتعزيز ثقتهم بالذات
وتحركهم الحضاري الراهن ،والى إبراز المرتكزات الروحية والقيم الفكرية واألسس العلمية التي قامت عليها هذه الحضارة في
مختلف نواحي الحياة وربطها بالواقع العربي الراهن ،وإلى وضع الحضارة العربية اإلسالمية ضمن اإلطار العالمي للحضارات،
وبيان مكانتها وقيادتها لمسيرة العلم والفكر اإلنساني وبيان أثرها على الحضارة األوروبية الحديثة في المجاالت كافة ،وإلى بعث
الحيوية في التراث العربي اإلسالمي من أجل توظيفه في استلهام المواقف االيجابية في هذا التراث لخدمة الواقع الراهن.
متطلب سابق-- :
عدد الساعات المعتمدة :صفر
القيادة والمسؤولية المجتمعية
31160
يع ا هذا الما ا ال ظ يلط با م المخت فر ل ادل ةم بالادل ة ا ه تدرم با اس الف سفدر ل ادل ة المسؤبلر اجتملعدلً .ع بة ع م
ذلك م ةستاشف هذه الدباة ال يار التا يتةلنض هل الال ة شخ دًل بنه دًل نع الا ليل ا ه تدر باكجتملعدر يث ل ةصجدههم لم ظملةهم
لت ادخ التأثد اكجتملعا ا يصل ا بةبسد ه.
متطلب سابق31111 :
عدد الساعات المعتمدة3 :
األدب العربي
31211
يهدف هذا المساق على تنمية مقدرة الطالب على تذوق النصوص األدبية العربية .قراءة النصوص األدبية في الشعر والقصة
والخاطرة والمقالة من حقب زمنية مختلفة وان يتعرف الطالب الى المفاهيم األولية مثل :األدب ،النص ،الذوق ،النقد وعلى
الخطوات األساسية في معالجة النص األدبي وأن يستخلص الطالب فروقات المفاهيم بين األجناس األدبية من خالل قراءتها وأن
يتمكن من دراسة نماذج من النصوص األدبية والتي تنتمي الى حقب زمنية مختلفة ،وتحليلها وتفسيرها.
متطلب سابق-- :
عدد الساعات المعتمدة3 :
العلوم العسكرية
31251
تتناول هذه المادة التعريق بالقوات المسلحة األردنية /الجيش العربي وباقي األجهزة األمنية من جميع الصنوف وتطورها التاريخي
من مرحلة الثورة العربية الكبرى ولغاية يومنا هذا والتعريف بالثقافة العسكرية وبيان قدرات القوات المسلحة األردنية للدفاع عن
الوطن ودورها في تنمية وخدمة المجتمع األردني.
متطلب سابق-- :
عدد الساعات المعتمدة3 :
الحوكمة والتنمية
31252
يتضمن المساق المفاهيم األساسية للحكم والتنمية ،وطبيعة التأثير المرتبط بميكانيزمات الحكم الرشيد ومؤشراته على مستويات
التنمية في الدولة ،حيث تُسلط مفردات المساق الضوء على اإلطار النظري لمفهوم الحكم الرشيد ونشأته وأبعاده السياسية
واالقتصادية واالدارية والثقافية ،ومعاييره ومؤشراته المختلفة ،إضافة إلى مفهوم التنمية ونظرياتها ،وأنواعها وأبعادها ،مع التركيز
على مؤشرات التنمية المستدامة .كما يهتم المساق بمعالجة طبيعة البيئة التي تخلقها أشكال الحكم المختلفة ،و أثر ذلك على معدالت
النمو االقتصادي على المدى طويل األجل ،و دور الحكم الرشيد كرابط لتحويل النمو االقتصادي الى تنمية مستدامة ،من خالل
خلق البيئة المحفزة للتنمية  ،و دور منظومة القيم و المبادئ المرتبطة بالحكم الرشيد  ،و األدوار التكاملية لمكوناته الثالثة (الدولة،
القطاع الخاص المجتمع المدني) ،اضافة الى الدور المحوري لفاعلية الحكم في التأثير على سياسات التنمية من خالل جذب
المساعدات و حل مشكلة الفقر و تحقيق االستقرار ،في إطار دراسة تطبيقية مقارنة لواقع هذه المفاهيم في الدول النامية  ،و في
الدول المتقدمة.

متطلب سابق-- :
عدد الساعات المعتمدة3 :
الريادة واالبتكار
31254
ي كز هذا المسلى ع م الخ لئص بالس صكدلط التا يتمدز هل ال يل يم بالتا ةما ه نة الةمض فا دئر ةت ف للت لفس .كمل ي كز
ع م با كض نة ال يل ي بالصهلط ال امدر المخت فر فا تيصل دئر اعمر ل يل ة ا عملم .بيشد المسلى تلم ااةخلم اكةصلهلط
بالادم بالمةتاداط لل شلم ال يل يم كذلك ت ااة المخلم م به صاط ة صي ن تج جديدم بياخلب نسخر الفشض الةللدر لل سخر لألعملم
ال يل ير الصديدة .يتصتع نة ال خر ين ياصنصا نة ه م هذا المسلى إعدا ه ر عمض لمش بع جديد .اداصم المسلى تزبيد ال خر
للمهلااط ال زنر لذلك بنسلعدةهم ع م فهم المخلم بالم ب الذي يماة ين ي افا ال شلم ال يل ي .بادتم الت كدز ع م ا عملم
ال عد ة بالمتصا ر بايل ة ا عملم فا ا ا ن للذاط.
متطلب سابق-- :
عدد الساعات المعتمدة3 :
حقوق االنسان
31260
يشتمض المسلى ع م التة يف باصى ا نسلن ثم لمبر ةلايخدر عة حاصى ا نسلن بة صاهل .كذلك يخدة المسلى ينصاع حاصى ا نسلن
بةاسدملةهل .ثم ة خدالط لباصى ا نسلن نة المصاثدا الدبلدر بنة الدالةد الداه در نع دلن يهم ضملنلط ة خدا حاصى ا نسلن
بالب يلط الةلنر بآلدر ة فدذهل ع م ال لى الصم ا .بيادم هذا المسلى ةصضدح باتةا ل صالئض الدبلدر با ت دمدر الالئمر التا ةةللج
حاصى ا نسلن ناض المةلهداط بالتصصدلط بالصالئض الدبلدرم كمل يةللج هذا المسلى شاض باتةا ن مصن حاصى ا نسلن ناض حا
البدلة بحا الةمض بحا الخدئرم بيةللج هذا المسلى السخض الدبلدر لبملير ا نسلن اصا السخض الالنصندر (نظلم التالاي م شالبر الدبم
با ف ا م لصلن التبادا) يب السخض ا ه ر ناض ااتخدام ال عصم اكتت ل ير بالسدلادر .ةُةد الب لاة الة در ا ا ندر انتدا اً
لت اث الة ب بةلايخهم عخ الم احض التلايخدر المتةلتخر با س ر نت ر نة ح الط ةلايخ الة ب بح لاةهمم بةستمد نة ا صصم
ا يملندر باكجتملعدر بالاالفدر بالفا ير ل مصتمع الة ا ا ا نام بي ا نسلى الب لاة الة در ا ا ندر نة الاصا ت الة در
ا ا ندر بع م اياهل الةاددة ا ا ندر السمبل م بة اث الة ب فا المصلكط المخت فر بةلايخهم عخ الة صا.
متطلب سابق-- :
عدد الساعات المعتمدة3 :
مقدمة في علم السياسة واالقتصاد
31261
يتضمن المساق المفاهيم األساسية لعلم السياسة واالقتصاد ،وعالقة التأثر والتأثير المتبادل بينهما ،وذلك من خالل التركيز على
التفاعل بين الدولة كتجسيد للسياسة من ناحية ،والسوق كتجسيد لالقتصاد من ناحية أخرى ،حيث تسلط مفردات المساق الضوء
على اإلطار النظري للدولة من حيث المفهوم والمؤسسات والعناصر ،ودورها في الفكر السياسي واالقتصادي ،إضافة الى مضمون
المشكلة االقتصادية واإلطار النظري للسوق والنظم االقتصادية التي تمثل أنماطا ً لحل المشكلة االقتصادية .كما يهتم المساق بقضايا
االقتصاد السياسي الدولي باعتباره طريقة للتفكير في العالقات الدولية وتحليلها ،واأليدولوجيات والنظريات التي تفسر مجموعة
التحوالت والتغيرات التي يشهدها عالمنا المعاصر.
متطلب سابق-- :
عدد الساعات المعتمدة3 :
مقدمة في علم النفس
31264
يت لبم المسلى نفهصم ع م ال فس بةلايخه بنداااه بندل ي ه ال ئدسدر بن لهج الخبث فده .كمل يت لبم نفهصم ال مص بنخل ئه بالةصانض
المؤث ة فده بن اح ه المخت فر .بيظه المسلى مخدةر الدافةدر بة صا نفهصنهل بة دف الدبافع .بي كز المسلى ع م مخدةر التة م
بنظ يلةه .كمل يت لبم المسلى نفهصم الذكل بالةصانض المؤث ة فده بم ى تدلاه .كمل ي كز ع م الشخ در بنظ يلةهل بتدلاهل .كمل
يت لبم المسلى ةق نظله ال عصم ببالئض الدفلع بم ى الة ج با اشل ال فسا.
متطلب سابق-- :
عدد الساعات المعتمدة3 :
التنمية والبيئة
31272
يبتصي هذا المسلى ع م همس ناصنلط نخت فر بالتا ةصف نل ي ا :ةة يف ال للم للة تر دة الخدئر (المصاا ال خدةدرم هدنلط
ال ظلم الخدئا) بالت مدرم اكاةخلم دة الخدئر بعم در الت مدر نع ش ح ا ةل المتةد ة ل اتدانرم ةب دض الت مدر المستدانر بالم هج
لتبادا الت مدر بالصص ة الخدئدر بالةدالر اكجتملعدر.م كمل يادم المسلى نظ ير هلصر للت مدر بالخدئر بكدفدر ةبادا ااتدانتهلم كمل يادم
نادنر شلن ر لصمدع الا ليل ال ئدسدر.م م ى تنالذ ا اض نة اكنهدلا الخدئام ب با الت مدر المستدانر ع م نستاخض الخش ير.
متطلب سابق-- :
عدد الساعات المعتمدة3 :
أساليب البحث العلمي
31311
يتضمن هذا المساق مفهوم العلم وخصائصه ،والتعريف بالبحث وطبيعته ،وأنواعه ،وعناصره ،وخطواته ،وأساسيات البحث
العلمي وأدوات جمع البيانات ،واستخدام الطرق االحصائية في تحليلها وتفسيرها ، SPSS،وكتابة النتائج والتوصيات ،اضافة إلى
استخدام المكتبة والمراجع واالنترنت والتوثيق ،اضافة الى كيفية اعداد التقارير ،بأنواعها ،وكتابتها.

متطلب سابق-- :
عدد الساعات المعتمدة3 :
قضايا معاصرة في الوطن العربي
31351
يقدم هذا المساق دراسة تاريخية سسيولوجية ثقافية نقدية ألهم القضايا التي عاشها الوطن العربي على امتداد القرن العشرين.
حيث يتناول أهم القضايا واألفكار المركزية ذات العمق الثقافي واالجتماعي والسياسي وذات التأثير المستمر على الواقع العربي
ابتداء من انتهاء الحكم العثماني وظهور الدولة الوطنية ونشوء الكيان الصهيوني نتيجة االستعمار األوروبي ،وظهور األفكار
القومية وانتهاء بما يسمى عصر العولمة.
القدس :واقعا ً وتاريخا ً
متطلب سابق-- :
عدد الساعات المعتمدة3 :
31352
يتمحور الهدف العام من تدريس هذا المساق في األبعاد التالية :ابراز مكانة القدس منذ نشأتها بوصفها رمزا لألرض والشعب
العربي االسالمي ،وابقاء قضية القدس حية في نفوس وأذهان الناشئة وبخاصة الطلبة طالما بقيت ترزح تحت نير االحتالل
الصهيوني .والتأكيد على ماضي المدينة العروبي االسالمي االنساني للتعاطي مع واقعها الحالي الستشراف مستقبلها في ضوء
الرؤى المتناقضة ألطراف الصراع على القدس وباعتبارها الرمز الذي يجمع الصفوف ويوحدها ويجدد عزيمة األمة السترداد
حقها المسلوب ،وضرورة معالجة فضية القدس في اطارها األعم واألشمل اال وهو القضية الفلسطينية ،والتركيز على ابعاد القضية
الفلسطينية المختلفة الدينية واالنثربولوجية واألثرية والتاريخية والسياسية.
متطلب سابق-- :
عدد الساعات المعتمدة3 :
الفلسفة والتفكير الناقد
31362
يهدف هذا المقرر الى بناء العقل النظري والفهم الفلسفي  ،واكساب الطالب مهارات التفكير  ،متضمنا التفكير الناقد من خالل
تعريف الطالب بأسس التفكير الفلسفي وبمناهج التقصي واالستدالل المنطقي ،باإلضافة الى تعريفه بقواعد التفكير المنظم وجرائيته
 ،وما يتضمنه من اسس لنظرية المعرف ة والوصول الى تكوين قواعد عقلية  ،وتعريفه بأهمية التفكير الناقد ليصبح قادرا على فهم
وتحليل ما يدور في الواقع المحيط به  ،باإلضافة الى تعلمه لمهارات نقد النصوص العلمية وتقييم المواقف المختلفة في الحياة
للوصول الى استنتاجات وحلول صحيحة بناء على الحقائق والمعطيات الموجودة.
متطلب سابق-- :
عدد الساعات المعتمدة3 :
المهارات الحياتية
31374
يهدف هذا المسلى تلم نسلعدة ال ب ع م ااتاشلف بة صي المهلااط ا الادر ع م المستصر الشخ ا بالمه ا فا ع
ا نت نتم نة ه م ةاادفهم حصم كدفدر ةبسدة عم در ص ع الا اا بة خدا التفاد ال ادي/ا داعا ل صصصم تلم الب صم ال هلئدر
لمخت ف المصاتف/المشلكض التا يماة ةص تهل فا دئر ا عملم .بي كز المسلى ع م ث ث نهلااط ائدسدر :نهلااط التة م م نهلااط
الا ا ة بالاتل ر م بالمهلااط البدلةدر .بك هل ةدعم ال ب فا نصاكخر بةد ة السصى البديار الدصم بتعدا هم شاض يف ض ل دهصم
لسصى الةمض .يع ا هذا الما ا ال ظ يلط با م المخت فر ل ادل ةم بالادل ة ا ه تدرم با اس الف سفدر ل ادل ة المسؤبلر اجتملعدلً.
ع بة ع م ذلك م ةستاشف هذه الدباة ال يار التا يتةلنض هل الال ة شخ دًل بنه دًل نع الا ليل ا ه تدر باكجتملعدر يث ل
ةصجدههم لم ظملةهم لت ادخ التأثد اكجتملعا ا يصل ا بةبسد ه.

