
 

 2020/2021صل الدراسي االول فمادة االمتحان النصفي لل الدرجة اسم المادة رقم المادة

A35001101 

35001101 
 بكالوريوس - العلوم العسكرية -

 )الباب األول )نشأة وتطور المملكة األردنية الهاشمية ونشأة وتطور القوات المسلحة االردنية -

 الباب الثاني )أدوار القوات المسلحة االردنية(  -

020000992 

2000009 

9999 

22002099 

20000613 

20901099 

30000613 

300010199 

301502099 

 99اللغة االنجليزية  -

 اللغة  االنجليزية -

 اللغة االنجليزية استدراكي -

 بكالوريوس -

 دبلوم -

 4إلى  نهاية الوحدة  1من بداية  الوحدة 

 

22001101 

020000991 

A35003101 

35003101 

 1اللغة العربية  -

 اللغة العربية/ استدراكي -

 بكالوريوس -

 دبلوم -

 التوطئة )في النظام اللغوي(.

 الوحدة االولى في النظام الصرفي.

 الوحدة الثانية في النظام النحوي.

A35003102 

35003102 
 (77نهاية المقامة صفحة )( حتى 11من بداية الكتاب صفحة ) بكالوريوس - 2اللغة العربية  -

22001099 

206200099 

20000099 

666 

301501100 

300010099 

301501199 

30301199 

 99اللغة العربية  -

اللغة العربية استدراكي  -

99 

 بكالوريوس -

 دبلوم -

 

 

 

 (31/57من التوطئة الى نهاية الوحدة الثالثة من صفحة ) -
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A30601251 

A30501231 

30513431 

303041381 

30600214 

30601251 

 بكالوريوس - اساليب البحث العلمي -

 من بداية الفصل األول الى نهاية الفصل الرابع

 المدخل الى البحث العلمي. -

 صياغة تصميم البحث. -

 طرائق وادوات تجميع البيانات. -

 اختيار العينة -

020000131 

35002100 

A35002100 

 التربية الوطنية -
 بكالوريوس -

 دبلوم -
 من بداية المحور االول إلى نهاية المحور الثالث

21901100 

020000121 

A36005105 

36005105 

 الثقافه االسالميه -
 بكالوريوس -

 دبلوم -

 الوحدة األولى )مدخل الى الثقافة االسالمية (

 )مصادر الثقافة االسالمية وروافدها(الوحدة الثانية 

 الوحدة الثالثة )خصائص الثقافة االسالمية(

22002101 

020000101 

35004101 

A35004101 

 1اللغة االنجليزية  -

 مهارات لغوية/ انجليزي -

 بكالوريوس -

 دبلوم -
 4إلى  نهاية الوحدة  1من بداية  الوحدة 

35004102 

A35004102 
 بكالوريوس - 2اللغة االنجليزية  -

              4إلى  نهاية الوحدة  1من بداية  الوحدة 

 

AAL101 

 101ل ع ت 
 بكالوريوس - لغة عربية تطبيقية -

 ( بحيث يشمل المواضيع التالية:74( وحتى نهاية صفحة )1من صفحة )

 تمهيد نظري -

 المهارات اللغوية )االستماع والقراءة والتحدث والكتابة والتطبيق عليها جميعاً( -

 مفهوم فن االلقاء ومقومانه وتطبيقاته. -

 فن المناظرة والتطبيقات عليها. -

 عناصر بناء النص: الكلمة والجملة والفقرة وتطبيقات عليها. -

 ادوات الربط اللفظية وتطبيقات عليها. -

 فن التلخيص وتطبيقات عليه. -

 منهجية تحليل النص الشعري والتطبيقات عليها. -

 مادة اللغة العربية التطبيقية للدكتورة هدى قزع( مالحظة هامة )االلتزام بكتاب 
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A30701111 

30701121 

a30701111 

 بكالوريوس - مبادىء االقتصاد الجزئــي -
( + الفصل الرابع 91-34)( + الفصل الثالث 32-13( + الفصل الثاني )12-11الفصل االول )

(99-121) 

A30701121 

30701111 

a30701121 

 بكالوريوس - مبادىء االقتصاد الكلي -

 ( الفصل الثاني بالمرجع102-39ي ص) : حساب الناتج المحلي االجمالالفصل االول  -

 ( الفصل الثالث بالمرجع149-103الفصل الثاني: توازن الدخل من القطاعين ص ) -

 ( الفصل الرابع بالمرجع190-131توازن الدخل ثالث قطاعات ص) الفصل الثالث:  -

 ( الفصل الخامس بالمرجع199-191الفصل الرابع: توازن الدخل اربع قطاعات ص ) -

a30601121 

A30601121 

مبادىء التخطيط  ادارة  -

 المشاريع
 بكالوريوس -

 الفصل األول اساسيات إدارة المشروع

 الفصل الثاني تعريف المشروع

 الثالث خصائص المشروع الفصل

A30512111 

30512111 
 بكالوريوس - مبادىء التسويق -

 مقدمة عامة في التسويق -

 البيئة التسويقية -

 الشرائيسلوك ال  -

 المنظومة التسويقية االستراتيجية -

 بحوث التسويق وانظمة المعلومات -

A30702111 

a30702111 

30702111 

 بكالوريوس - 1مبادىء المحاسبة  -

 المحاسبةمدخل الى علم  -

 مفهوم المحاسبة وتعريفها -

 اهداف المحاسبة -

 المحاسبة ومسك الدفاتر -

 حقول المحاسبة -

 القروض والمبادئ المحاسبية -

 النظام المحاسبي -

 المفاهيم المحاسبية لالصول وااللتزامات وحقوق الملكية -

 معادلة الميزانية ورأس المال والسحوب الشخصية والقروض -

 وااليراد والدورة المحاسبيةالعمليات المالية والمصروف  -

 انواع القيود والترحيل والترصيد-التسجيل-تحليل العمليات-نظام القيد المزدوج -

 (ذمم،نقدية بنك ، المعالجة المحاسبية لعمليات البضاعة )المبيعات والمشتريات -

 العمليات التمويلية لرأس المال اضافة وتخصيص فقط -

A30501111 

30501111 
 بكالوريوس - مبادئ االدارة -

 من بداية الفصل االول لنهاية الفصل الخامس اتخاذ القرارات االدارية
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a30702112 

A30702112 

30702112 

 بكالوريوس - 2مبادئ المحاسبة  -

 المحاسبيةالمبادئ والفروض وافه( الجرد )مفهومة وأهد -

 جرد الحسابات الوهمية )مصروفات( -

 جرد الحسابات الوهمية )ايرادات( -

 جرد النقدية )الصندوق(-جرد االصول المتداولة -

 التسوية البنكية(وجرد النقدية )البنك -جرد األصول المتداولة -

 االذمم المدينه-جرد االصول المتداولة -

 اوراق قبض -جرد االصول المتداولة -

 دبلوم - االداره مبادئ - 21000111

 الوحدة األولى المدخل الى علم االدارة 

 الوحدة الثانية المدارس االدارية الفكرية

 الوحدة الثالثة التخطيط االداري

 الوحدة الرابعة  اتخاذ القرارات االدارية

 

 

 (91-34الثالث )( + الفصل 42-13( + الفصل الثاني )12-11الفصل االول ) دبلوم - مبادئ االقتصاد الجزئي - 021000131

 دبلوم - مبادئ االقتصاد الكلي - 021000132
 ( 31-21من صفحة )مفاهيم اقتصادية  -

 ( 102-39حساب الناتج المحلي من صفحة ) -

 دبلوم - 1مبادئ المحاسبه  - 021003111

 4إلى  نهاية الوحدة  1من بداية  الوحدة 

 مقدمة في علم المحاسبة -

 الماليةالمفاهيم والقروض والمبادئ والقوائم  -

 الدورة المحاسبية -

 والرأسمالية العمليات التمويلية -

 دبلوم - التسويق - 21000151

 مقدمة في التسويق -

 البيئة التسويقية -

 تقسيم السوق -

 سلوك المستهلك الشرائي -

 سياسات وقرارات السلع -

 تطوير السلع الجديدة -
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020000141 
الصحة والسالمة والبيئة  -

 المهنية
 دبلوم -

وهي : الوحدات الثالثة االولى  

 مخاطر السالمة -

 المخاطر الفيزيائية -

 الحريق وطرق الوقاية منه -

2005013 

2191000 

21301000 

020000181 

 العلوم العسكرية -

دورة التربية الوطنية و  -

)الجيش الثقافة العسكرية 

 الشعبي(

التربية الوطنية والثقافه  -

 العسكريه

 17من بداية المادة إلى نهاية حرب  دبلوم -

020000111 
المواطنة  االيجابية  -

 ومهارات الحياة
 دبلوم -

  الوحدة االولى الكفاءة الشخصية 

 موضوعاتها : االصغاء ، االنفعاالت، الشعور بالمسؤولية، قوة االتجاهات االيجابية ، القيم

الشخصية، تحديد االهداف ، إعطاء انطباع اولي ، تعزيز الثقة بالنفس واآلخرين ، احترام الذات 

واآلخرين ، الخطاب التأكيدي الحازم، التعامل مع النقد ، تعلم قول كلمة ال، التعامل مع المواقف 

 الضاغطة .

 دبلوم - ريادة االعمال - 020000231

 الوحدة الرابعةمن بداية الوحدة األولى إلى نهاية 

 الريادة -1

 SWOTالتحليل الرباعي للسوق  -2

 دراسة الجدوى لتقييم فرص نجاح فكرة المنشأة الصغيرة -1

 الميزة التنافسية واختيار الموقع األنسب للمنشأة -4

 دبلوم - 2مبادئ المحاسبة  - 021003112

 4إلى  نهاية الوحدة  1من بداية  الوحدة 

 التسويات الجردية واساس االستحقاق -

 النقدية في الصندوق ولدى البنك جرد -

 الذمم المدينة واوراق القبض -

 االستثمارات قصيرة االجل -

020000122 
مهارات التواصل  باللغة  -

 االنجليزية
 من الوحدة األولى إلى الوحدة الخامسة دبلوم -

 



 


