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 1. اسم السادة عمم االجتساع الدياسيمبادئ 

 2. رقم السادة 3004222

 (ة،عسميةالداعات السعتسجة )نظخي 3
.3 

 (ة، عسميةالداعات الفعمية )نظخي 3

 4. الستدامشة اتالستطمب/ةالدابق اتالستطّمب -

 5. البخنامج اسم عمهم سياسية

 6. رقم البخنامج 4

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكمية بن عبج هللا الثاني لمجراسات الجوليةكمية األميخ حدين 

 9. القدم العمهم الدياسية

 10. مدتهى السادة بكالهريهس

 11. العام الجامعي/ الفرل الجراسي 2017/2018الثاني 

 12. سية لمبخنامجالجرجة العم بكالهريهس

 13. األقدام األخخى السذتخكة في تجريذ السادة ال يهجج

 14. لغة التجريذ العخبية

تاريخ / مخطط السادة الجراسيةتاريخ استحجاث  8/8/2016
 15. مخاجعة مخطط السادة الجراسية

 منّسق المادة .61

 .تف، البخيج اإللكتخوني: رقم السكتب، الداعات السكتبية، رقم الياما يمي الخجاء إدراج

  بجر الساضيد. 

9.30-11  

0777941888 

Baderalmadi@yahoo.com 

 مدرسو المادة .61

 .: رقم السكتب، الداعات السكتبية، رقم الياتف، البخيج اإللكتخونيما يمي الخجاء إدراج

 وصف المادة .61

 إلى السداق ىحا ييجف كسا ، الدياسية العمهم نظخيات عمييا بشيت التي اليامة األسذ من تعتبخ والتي ساعاالجت عمم حقل في اليامة الشظخياتب التعخيف  السادة ىحه تتشاول
 .الجولي الشظام  مشظهمة داخل الدياسي الشظام لحخكة العامة الدياقات فيم في البشي ىحه وأثخ الجولية لمسجتسعات االجتساعية البشي معخفة
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 جاتهاالمادة ونتاتدريس أهداف . 19

 األىجاف - أ

واألفخاد معَا تعخيف طمبة قدم العمهم الدياسية بأىسية عمم االجتساع الدياسي في تفديخ الظهاىخ الدياسية والدمهكات الدياسية التي تتخحىا الحكهمات ييجف السداق إلى 
 ضسن إطار البشى االجتساعية لسجتسع ما. 

 عمى... ا  يكهن قادر  أنالسادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتهقع من الطالب عشج  - ب

 قادرا  عمى فيم واضح وشامل لمسجاالت الدياسية واالجتساعية في دولة ما من خالل التعخف عمى أىم الشظخيات التي أسدت ليحا العمم.أن يكهن الطالب 

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى  .02

 

 

نتاجات التعّلم  التقييم أساليب المراجع
األسبو  مدّرسال المتحققة

 المحتوى  ع

أبخاش، إبخاىيسية، عمم 
 االجتساع الدياسي

إلسام الطمبة  اسئمة استشتاجية
بسرطمحات عمم 

االجتساع وعمم 
االجتساع 

 الدياسي

 بجر الساضيد. 

 األول
عالقة عمم االجتساع الدياسي 
بكل من : عمم االجتساع وعمم 

  الدياسة

 اختبارات فرمية
 الثاني

تعخيف  -جتساعتعخيف عمم اال
 -عمم االجتساع الدياسي

 السذاركة الدياسية
 األسبهع الثالث: عطمة عيج الفطخ السبارك

مشاقذات تشيخ 
 الفكخ

تعخيف الطمبة 
 بالدياسة

الخابع + 
 الخامذ

السشيج في عمم  -تعخيف الدياسة
األصهلية  -االجتساع الدياسي

 والعمسانية بين الدياسة والجين

 لسباشخةالسالحظة ا
إلسام الطمبة 

عمم بسعشى 
 الدياسة

الدادس 
 +

 الدابع

ىل عمم الدياسة عمم سمطة أم 
الجيسقخاطية والدمطة  – عمم دولة
 الدياسية

 النذاطات واالستراتيجيات التدريدية .02

 التالية: الشذاطات واالستخاتيجيات التجريديةتطهيخ نتاجات التعمم السدتيجفة من خالل  يتم
 يجية التفكيخ اإلبجاعياستخات -
 استخاتيجية التفكيخ الشاقج  -
 استخاتيجية لعب األدوار -
 العرف الحىشياستخاتيجية  -
 التعمم التعاوني -
 البحث واالكتذاف  -
 التعمم اإللكتخوني -

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22



الدراسية ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة  ردنيةالجامعة األ                           

 

        AQAC-F-007-1 

3 

 التالية: التقييم والستطمبات أساليبخالل من  السدتيجفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 السالحظة السباشخة لشتاجات التعميم عشج الطمبة -

 االختبارات -

 تحفيد تفكيخ الطمبة ومعخفة ما وصل إليو فكخىم بعج كل مقخر -

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 غيابات يتم حخمان الطالب من دخهل قاعة االمتحان الشيائي( 6) والغياب سياسة الحزهر -أ

 )التأخيخ دائسا  ليذ في مرمحة الطالب( الهقت السحجدت في وتدميم الهاجبا تاالغياب عن االمتحان -ب

 )االلتدام بالتعميسات الستبعة في الجامعة األردنية( والرحة إجخاءات الدالمة -ج

 )االلتدام بالتعميسات الستبعة في الجامعة األردنية(الغر والخخوج عن الشظام الرفي -د

 ((50(، الشيائي )30(، مشترف الفرل )20ل + أوراق عسل وبحهث ))أعسال الفر إعطاء الجرجات -ه

 في دراسة السادة تديمالتي و الجامعة ب الستهفخة الخجمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .02

 قاعة التدريس .

 المراجع .22

 السقخرة، والقخاءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمسهضهعات السختمفة لمسادة.الكتب  -أ
 أبخاش، اإلبخاىيسية، عمم االجتساع الدياسي

 الذخيفي، نجاء، أصهل عمم االجتساع الدياسي
  .التعميسية الكتب السهصى بيا، وغيخىا من السهاد  -ب

 مراجع المكتبة العامة. 
 

 معلومات إضافية 26.
 

 8/8/2016اريخ: الت - ------------------------التهقيع:  بجر الساضيد. اسم مشدق السادة: 
 --------------------------------- التهقيع                    أ.د./ القدم: مقخر لجشة الخطة

 -------------- ------------------- التهقيع د. دمحم خيخ عيادات رئيذ القدم: 
 --------------------------------- التهقيع  _________الكمية: مقخر لجشة الخطة/

 --------------------------------التهقيع  عبجهللا الشقخشأ.د. : العسيج
                                                                                     :ندخة إلى                                                                                                            

                  قدمالرئيذ                                                                                                             
     ج لزسان الجهدةمداعج العسي                                                                                                    

 الجراسية السادةممف                                                                                           


