
 
 

 
 ساعة معتمدة( 27أوال: متطلبات الجامعة: )

 ساعة معتمدة( 18متطلبات الجامعة اإلجبارية: ) . أ

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 العالمة السابق

  --- 3 علوم عسكرية* 0115001
  --- 3 التربية الوطنية 0116101
  --- 3 مهارات القيادة واالبتكار والريادة 0116102
  0116099 3 مهارات االتصال والتواصل )اللغة العربية( 0116103
  0116098 3 (1مهارات االتصال والتواصل )اللغة اإلنجليزية 0116107
  0116107 3 (2مهارات االتصال والتواصل )اللغة اإلنجليزية 0116108
  --- 0 خدمة المجتمعالعمل التطوعي في  0116109

 
 ساعات معتمدة( 9متطلبات الجامعة االختيارية: ) . أ

ساعة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 العالمة

  --- 3 التفكير مهارات 0116105
  --- 3 الثقافة االقتصادية 0116106
  --- 3 ( )لغات أوربية أو شرقية(1مهارات لغوية ) 0116111
  0116111 3 ( )لغات أوربية أو شرقية(2مهارات لغوية ) 0116112
  --- 3 مقدمة في إدارة المشاريع 0116114
  --- 3 (1الفكر والحضارة اإلنسانية ) 0116133
  --- 3 حقوق اإلنسان 0116140
  --- 3 الثقافة القانونية 0116143
  --- 3 مهارات تحليل البيانات 0216102
  --- 3 الرقميةالثقافة  0216104
  --- 3 الثقافة الصحية 0216105

 
 مالحظة:
يتوجب على جميع الطلبة التقدم المتحانات المستوى في )اللغة العربية واللغة اإلنجليزية والحاسوب(.  

%( أن يسجل ويجتاز بنجاح المادة االستدراكية 50وعلى الطالب الذي يخفق في النجاح بهذا االمتحان )أقل من 
 التي أخفق بها.

 عربي استدراكي 0116099
 انجليزي استدراكي 0116098
 حاسوب استدراكي 0216099

 

* مااادة العلااوم العسااكرية اختياريااة للطلبااة يياار ارردنيااين  وياادرد الطالااب يياار ارردنااي مااادة بديلااة ماان 
 قائمة متطلبات الجامعة االختيارية.

 

 

 

 ساعة معتمدة( 18ثانًيا: متطلبات الكلية: )
 ساعة معتمدة( 12متطلبات الكلية اإلجبارية: ) . أ

ساعة  المادةاسم  رقم المادة
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 العالمة

  --- 3 فن الكتابة والتعبير 0110111
  --- 3 فن الخطابة والحوار 0110113
  0216099 3 مناهج البحث 0170160
  --- 3 مقدمة في علم النفد 0170103

 

 ساعات معتمدة( 6متطلبات الكلية االختيارية: ) . ب
ساعة  اسم المادة رقم المادة

 معتمدة
المتطلب 
 السابق

 العالمة

  --- 3 تذوق النص اردبي 0110112
  --- 3 المكتبة العربية والمعاجم 0110280
  --- 3 تنمية وتنظيم مجتمع 0115115
  --- 3 مختارات أدبية باللغة اإلنجليزية 0120110
  --- 3 الموهبة والتفوق 0170254

 

 معتمدة(ساعة  87ثالثًا: متطلبات التخصص: )
 ساعة معتمدة( 81التخصص اإلجبارية: ) متطلباتأ. 
 ( 66اللغة الصينية )ساعة معتمدة 

ساعة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 العالمة

  --- 3  1 االستماع والمحادثة باللغة الصينية  0121110
  0121110 3 2االستماع والمحادثة باللغة الصينية   0121113
  --- 3 1اللغة الصينية المكثفة   0121121
  0121121 3 2اللغة الصينية المكثفة   0121122
  0121113 3 3االستماع والمحادثة باللغة الصينية   0121211
  0121221 3 الحروف الصينية  0121212
  0121221 3 1الكتابة والقراءة باللغة الصينية   0121213
  0121122 3 3اللغة الصينية المكثفة   0121221
  0121221 3 1قواعد اللغة الصينية   0121222
  0121221 3 4اللغة الصينية المكثفة  0121223
  0121223 3 الكفاءة اللغوية الصينية 0121225
  0121122 3 (1)لفنون والثقافة الصينية ا 0121252
  0121252 3 الصينيةاإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي  0121253
  0121312 3 الكتابة والقراءة المتقدمة باللغة الصينية  0121311
  0121213 3 2الكتابة والقراءة باللغة الصينية   0121312
   0121222 3 2قواعد اللغة الصينية   0121321

 

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 العالمة السابق

  0121311 3 1مقدمة في اردب الصيني   0121332
  0121221 3 تدريد اللغة الصينية كلغة أجنبية 0121355
  0121332 3  2مقدمة في اردب الصيني   0121432
  0121312 3 الترجمة من الصينية إلى العربية  0121441
  0121441 3 الترجمة من العربية إلى الصينية  0121442
  0121441 3 اإلنجليزيةلى إالترجمة من الصينية   0121443

 

 ساعة معتمدة( 15) اإلنجليزيةاللغة المواد المساندة بب. 

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 العالمة السابق

  --- 3 القراءة واالستيعاب 0120113
  --- 3 الكتابة  0120115
  --- 3 استماع ومحادثة 0120118
  0116107 3 اللسانيات 0120220

 3 عربي( -)انجليزي عامةالترجمة ال 0120372
0120115 

+ 
0116103 

 

 
 

 ساعات معتمدة( 6: ) التخصص االختياريةمتطلبات  . ج

 اللغة الصينية  

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 العالمة السابق

  0121211 3 الخطاب والخط الصيني 0121214
  0121121 3 اللغة الصينية ريراض السياحة  0121251
  0121221 3 اللغة الصينية ريراض التجارة وارعمال 0121352
  0121221 3 اللغة الصينية ريراض الصحافة واإلعالم 0121353
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 ساعة معتمدة "  132" 

 
 

  ب:ااام الطالااااااااااس 

 ي:اااام الجامعاااالرق

 المرشد االكاديمي :


