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 مخطط السادة الجراسية



 

 

 1. اسػ السادة تحميل الدياسات العامة

 2. رقػ السادة 3004212

 3. (ة،عسميةالداعات السعتسجة )نعخي 3
 (ة، عسميةالداعات الفعمية )نعخي 3

 4. الستدامشة اتالستطمب/ةالدابق اتالستطّمب (1مشاهج البحث في العمؽم الدياسية )

 5. اسػ البخنامج العمؽم الدياسية

 6. رقػ البخنامج 

 7. اسػ الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية األميخ حديؼ بؼ عبجهللا الثاني لمجراسات الجولية

 9. القدػ العمؽم الدياسية

 10. مدتؽى السادة بكالؽريؽس

 11. العام الجامعي/ الفرل الجراسي 2018 - 2017الفرل الثاني 

 12. الجرجة العمسية لمبخنامج بكالؽريؽس

 13. األقدام األخخى السذتخكة في تجريذ السادة -

 14. لغة التجريذ المغة االنجميدية

تاريخ مخاجعة / مخطط السادة الجراسيةتاريخ استحجاث  2018 - 2017
 مخطط السادة الجراسية

.15 

 
 مشّدق السادة .16

 لػ تعطى السادة
 

 مجرسؽ السادة .17

 لػ تعطى السادة
 

 وصف السادة .18
 .تطبيقها و اثارها تقييػ و تشفيحها و العامة الدياسة بخسػ الحكؽمة قيام وكيفية العامة الدياسة صشع وقؽاعج وأسذ مفاهيػ معخفة

 .السجتسع خجمة في دورها الحكؽمة بها تسارس التي الكيفية تقييػى عم القجرة        ·
 .العامة الدياسية مجال في والتحميل والسشاقذة الحؽار عمي القجرة        ·
 .عمسية اسذ وفق التحميل عمي القجرة و البحث مهارة تطؽيخ        ·
 
 

 السادة ونتاجاتها تجريذأهجاف  19.
 .تطبيقها و اثارها تقييػ و تشفيحها و العامة الدياسة بخسػ الحكؽمة قيام وكيفية العامة الدياسة صشع وقؽاعج وأسذ مفاهيػ معخفة

 .السجتسع خجمة في دورها الحكؽمة بها تسارس التي الكيفية تقييػى عم القجرة        ·
 .العامة الدياسية مجال في والتحميل والسشاقذة الحؽار عمي القجرة        ·
 .عمسية اسذ وفق التحميل عمي القجرة و البحث مهارة تطؽيخ        ·



 

 

 
 

 لها والججول الدمشي السادة الجراسية محتؽى .20

 السحتؽى  األسبؽع السجّرس نتاجات التعّمػ الستحققة التقييػ أساليب السخاجع

 األول    

مجخل عام: الدياسة 
السفاهيػ العامة: 

االساسية، خرائرها 
 و أنؽاعها.

 في الحجيثة لتطؽراتا الثاني    
 الدياسة تحميل حقل

 :العامة

 السهشي الفشي التيار
 العمؽم السدتقل،
 تحميل و الدياسية
 االدارة العامة، الدياسة

 الدياسية تحميل و
 العامة

 أتجاهات و مجاخل الثالث والخابع    
 الدياسة تحميل و دراسة
 :العامة

 الجراسة مجاخل
 الشساذج:الدياسة

 هحا يتشاول) التفديخية
 الشعػ نعخية السجخل

 نعخية الدياسية،
 و السؤسدية الشخبة،

 (التخاكسية

 أتجاهات و مجاخل الخامذ والدادس    
 الدياسة تحميل و دراسة
 :العامة

 الدياسية السجاخل
 نعخية: السعاصخة
 يغطي) العام االختيار

 الدمؽك الجدء هحا
 نعخية و الفخدي

 الشاخب االختيار،نعخية
 العامة، الدياسة و

 و الدياسي الدؽق 
 نعخية أثار الترؽيت،



 

 

 الدياسة عمي االختيار
 (العامة

 أتجاهات و مجاخل الدابع والثامؼ    
 الدياسة تحميل و دراسة
 :العامة

: العقالنية ألسجاخل
 السهشي الفشي التيار

 هحا يؽضح) السدتقل
 السشهجية السجخل

 التيار في السدتخجمة
 التكمفة تحميل و الفشي

  لمدياسة السشفعة و
 تؽضيح مع العامة

 تمغ محاسؼ و مداؤي 
 (السشهجية

السؤسدات الخسسية و  التاسع والعاشخ    
غيخ الخسسية التي 

تذارك في صشع 
 الدياسة العامة.

 

الحادي عذخ والثاني     
 عذخ

 و لخسػ العام الطارا
 العامة الدياسة تكؽيؼ

 ماهية سيتشاول)
 كيفية و العامة السذكمة
 ججول في ادراجها
 و الحكؽمة، العسال

 مقتخحات عجاد÷ كيفية
 اقخار عسمية و الحكؽمة
 و العامة الدياسة
 صشعها

شفيح الدياسة العامة: ت الثالث عذخ    
ماهية و طبيعة الدياسة 

ما هؽ دور و   العامة،
تاثيخالبيخوقخاطية، 

السؽارد السالية، 
السؤسدات غيخ 

االدارية في تشفيح 
 .الدياسة العامة

 الدياسة قييػت الخابع عذخ    
 تقييػ ماهية:العامة

 العامة، الدياسة



 

 

 

 و مخاحل أهجاف،
 تقييػ مذاكل و أساليب
 .العامة الدياسة

هشة دراسة الدياسة م الخامذ عذخ    
العامة:مؼ هؽ أخرائي 

او محمل الدياسة 
العامة و ما هي طبيعة 

 عسمه؟

 .الشذاطات واالستخاتيجيات التجريدية21

 :التالية التجريدية واالستخاتيجيات الشذاطات خالل مؼ السدتهجفة التعمػ نتاجات تطؽيخ يتػ
 اإلبجاعي التفكيخ استخاتيجية -
 الشاقج التفكيخ استخاتيجية -

 

 . أساليب التقييػ ومتطمبات السادة22

 :التالية والستطمبات التقييػ أساليب خالل مؼ السدتهجفة التعمػ نتاجات تحقق إثبات يتػ
 والحؽار السشاقذات -
 استشتاجية اسئمة -
 مقخر كل بعج لمطمبة والشقجي االبجاعي التفكيخ تحفيد -
  فرمية اختبارات -



 

 

 الدياسات الستبعة بالسادة .23

 (الشهائي االمتحان قاعة دخؽل مؼ الطالب حخمان يتػ غيابات 6)  والغياب الحزؽر سياسة -1

 الطالب يعتبخ ذلغ وبعج األولى دقائق عذخ مؼ ألكثخ بالتأخيخ يدسح ال حال اية وعمى ، إظطخارية حاالت في إال مسشؽع السحاضخة عؼ التأخيخ)  السحاضخات عؼ التأخيخ -2
 (السحاضخة عؼ غائبا

 (صفخ له يخصج السداق لسجرس مقبؽل عحر بجون  االمتحان عؼ الغياب)  االمتحانات عؼ الغياب -3

 (الطالب مرمحة في ليذ دائسا   التأخيخ) السحجد الؽقت في الؽاجبات تدميػ -4

 (تحقيق لجشة إلى الطالب بتحؽيل رغب حال في بحلغ القدػ رئيذ ويبمغ االمتحان ذلغ في صفخ له يخصج االمتحان أثشاء غر بعسمية متمبدا يزبط طالب كل) الغر -6

 (األردنية الجامعة في الستبعة بالتعميسات االلتدام)الرفي الشعام عؼ الخخوج -7

 (50)% الشهائي االمتحان ،(30)% الفرل مشترف امتحان ،%( 20) الفرل أعسال) الجرجات إعطاء -8

 في دراسة السادة تدهػالتي و الجامعة بالستؽفخة  الخجمات -9

 السعجات واألجهدة السطمؽبة .24

 (Data Show) البيانات عخض جهاز

 
 السخاجع.25
 

 .الدياسية لمجراسات العمسي السخكد العامة،عسان، الدياسات تحميل الي مجاخل( 2002) حديؼ مرطفي أحسج

  .الدالسل ذات مشذؽرات الكؽيت، العامة، الدياسة دراسة( 1989) القؽي  عبج خيخي 

 

 معمؽمات إضافية 26.
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