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 مخظط السادة الجراسية



 

 

 1. اسؼ السادة عمؼ الشفذ الدياسي

 2. رقؼ السادة 3004370

 3. (ة،عسميةالداعات السعتسجة )نغخي ساعات 3
 (ة، عسميةالداعات الفعمية )نغخي ساعات 3

 4. الستدامشة ات/الستظمبةالدابق اتالستظّمب ال يؾجج

 5. اسؼ البخنامج بكالؾريؾس عمؾم سياسية

 6. رقؼ البخنامج 

 7. اسؼ الجامعة الجامعو االردنية

 كمية االميخ الحديؽ بؽ عبجهللا الثاني لمجراسات الجولية

 
 8. الكمية

 9. القدؼ الدياسيةالعمؾم 

 10. مدتؾى السادة بكالؾريؾس

 2017/2018الفرل االول 

 

 العام الجامعي/ الفرل الجراسي
.11 

 12. الجرجة العمسية لمبخنامج بكالؾريؾس

 13. األقدام األخخى السذتخكة في تجريذ السادة ال يؾجج

 14. لغة التجريذ العخبيو

تاريخ مخاجعة / مخظط السادة الجراسيةتاريخ استحجاث  2016/2017الفرل الثاني 
 مخظط السادة الجراسية

.15 

 
 مشّدق السادة .16

 .الخجاء إدراج ما يمي: رقؼ السكتب، الداعات السكتبية، رقؼ الياتف، البخيج اإللكتخوني
a.albarasneh@ju.edu.jo 

0795820720 

 مجرسؾ السادة .17

 .السكتب، الداعات السكتبية، رقؼ الياتف، البخيج اإللكتخونيالخجاء إدراج ما يمي: رقؼ 
 

a.albarasneh@ju.edu.jo 
0795820720 

 

 وصف السادة .18
 .كسا ىؾ محكؾر في الخظة الجراسية السعتسجة

 الشغخيات عمييا ارتكدت التي الفكخية األطخ ودراسة الشغخية، الشاحية مؽ الدياسي الشفذ عمؼ بسجال تتعمق التي العامة السفاىيؼ ومشاقذة دراسة الى السداق ىحا ييجف
 الدياسية الشخبو سمؾك لتفديخ نغخية كأطخ والسؾقفيو الشدوعيو بالشغخيات تتعمق التي الجؾانب مختمف مشاقذة السداق يتزسؽ. الدياسي الدمؾك طبيعة تفديخ في الديكؾلؾجيو

 طبيعة السداق يبيؽ حيث الدياسي الشفذ عمؼ مجال وىؾ الشفذ وعمؼ الدياسة عمؼ بيؽ السذتخك السعخفي الحقل الى تدتشج مفخدات عجة عمى السداق يذتسل. القخار وصشاع
 العشف عؾاىخ تحميل مثل الشفذ عمؼ ونغخيات تفديخات الى باالستشاد الدياسية الغؾاىخ بعض وتفديخ تحميل الى السداق ييجف. الشفذ وعمؼ الدياسة عمؼ بيؽ القائسة العالقة

 .الخ....الجولية العالقات نفذ وعمؼ والرخاع االنعدالي والدمؾك الجساعيو واالبادة والتظخف والعجوان واالرىاب

mailto:a.albarasneh@ju.edu.jo
mailto:a.albarasneh@ju.edu.jo


 

 

 
 

 
 

 أىجاف تجريذ السادة ونتاجاتيا 19.
 األىجاف -أ
 
 األىجاف -أ .1

 تيجف السادة الى تعخيف الظالب بأىؼ الشغخيات في مجال عمؼ الشفذ والتي تداىؼ في تفديخ وفيؼ طبيعة الدمؾك الدياسي  -
 معخفة مداىسة عمؼ الشفذ في فيؼ وتحميل سمؾك الشخبة الدياسية وصشاع القخار  -
 العالقو بيؽ عمؼ الدياسة وعمؼ الشفذاكداب الظالب ميارات معخفية وادراكية مؽ خالل مشاقذة مختمف الجؾانب الستعمقو ب -
 التعخف عمى اىسيو مداىسات عمساء الشفذ مثل سيجسؾنج فخويج وممغخام وفيميب زمباردو في تفديخ الشدعات والسؾاقف االندانية  -
  معخفة طبيعة العالقة بيؽ البيئة الشفدية لرشاع القخار والسؾاقف السحيظة التي تشعكذ بسجسميا عمى القخار الدياسي -
 ادراك االتجاىات الشفدية في تفديخ الغؾاىخ الدياسية -

2.  
 نتاجات التعّمؼ: يتؾقع مؽ الظالب عشج إنياء السادة أن يكؾن قادرًا عمى... -ب
 
 نتاجات التعّمؼ: يتؾقع مؽ الظالب عشج إنياء السادة أن يكؾن قادرًا عمى... 

 في مجال عمؼ الشفذ الدياسي وربظيا بالؾقائع الدياسية وصشع القخار التسييد بيؽ الشغخيات السختمفو -
 تحميل وتفديخ بعض الغؾاىخ الدياسية مثل العشف والعجوان واالرىاب والتظخف والظاعو بشاء عمى نغخيات ومفاىيؼ عمؼ الشفذ -
 الخبط بيؽ االطخ الشغخية والتظبيق العسمي -

 ر الشاخبيؽ باالستشاد الى مفاىيؼ عمؼ الشفذ الدياسيالسقارنو بيؽ االنساط السختمفو لدمؾك جسيؾ 
 

 
 

 ليا والججول الدمشي السادة الجراسية محتؾى  .20

نتاجات التعّمؼ  .5 التقييؼ أساليب .4 السخاجع .3
 الستحققة

 السحتؾى  .8 األسبؾع .7 السجّرس .6

 االمتحانات .10  .9
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف  .11
السؾضؾعو في 

 الخظة

التعخيف بسجال عمؼ  االول .13 د. ايسؽ البخاسشو .12
 الشفذ الدياسي

 

14.  
 االمتحانات .16  .15

 السشاقذات
 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف  .17
السؾضؾعو في 

 الخظة

تاريخ عمؼ الشفذ الدياسي  الثالثالثاني و  .19 د. ايسؽ البخاسشو .18
 ومخاحل تظؾره

 
 االمتحانات .21  .20

 السشاقذات
 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف  .22
السؾضؾعو في 

 الخظة

السؾقف: الدمؾكية وحخية  الخابع .24 البخاسشود. ايسؽ  .23
 االندان

25.  
26.  

 االمتحانات .28  .27
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف  .29
السؾضؾعو في 

 الخظة

 عمؼ نفذ الظاعو .32 الخامذ .31 د. ايسؽ البخاسشو .30



 

 

 

 االمتحانات .34  .33
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف  .35
السؾضؾعو في 

 الخظة

 صشاعة القخارات الجساعيو الدادس .37 د. ايسؽ البخاسشو .36

 االمتحانات .39  .38
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف  .40
السؾضؾعو في 

 الخظة

 الديخة الشفدية لالفخاد الدابع .42 د. ايسؽ البخاسشو .41

43.  44.  
45.  
46.  
 االمتحانات .47

 السشاقذات
 اعجاد تقخيخ

48.  
49.  
50.  
تحقيق االىجاف  .51

السؾضؾعو في 
 الخظة

52.  
53.  
54.  
 د. ايسؽ البخاسشو .55

56.  
57.  
58.  
 الثامؽ .59

 

 

 

   واالعتقاداتالذخرية 
 االمتحانات .61  .60

 السشاقذات
 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف  .62
السؾضؾعو في 

 الخظة

السعخفو  التاسع .64 د. ايسؽ البخاسشو .63
والعاطفة 
 واالنفعال

 االمتحانات .66  .65
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف  .67
السؾضؾعو في 

 الخظة

الشدوعيو  العاشخ .69 د. ايسؽ البخاسشو .68
في  والسؾقفيو

فيؼ الدمؾك 
 الدياسي

 االمتحانات .71  .70
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف  .72
السؾضؾعو في 

 الخظة

عمؼ نفذ سمؾك  .75 الحادي عذخ .74 د. ايسؽ البخاسشو .73
 االنتخاب

 االمتحانات .77  .76
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف  .78
السؾضؾعو في 

 الخظة

عمؼ نفذ  الثاني عذخ .80 د. ايسؽ البخاسشو .79
القؾمية 

والرخاع 
 االثشي

 االمتحانات .82  .81
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف  .83
السؾضؾعو في 

 الخظة

عمؼ نفذ  الثالث عذخ .85 د. ايسؽ البخاسشو .84
العشرخية 

وعجم 
التدامح 
 الدياسي

 
 االمتحانات .87  .86

 السشاقذات
 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف  .88
السؾضؾعو في 

 الخظة

االبادة  الخابع عذخ .90 د. ايسؽ البخاسشو .89
 الجساعيو

 االمتحانات .92  .91
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف  .93
السؾضؾعو في 

 الخظة

عمؼ نفذ  الخامذ عذخ .95 د. ايسؽ البخاسشو .94
 االرىاب

 االمتحانات .97  .96
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف  .98
السؾضؾعو في 

 الخظة

 عمؼ نفذ العالقات الجولية الدادس عذخ .100 د. ايسؽ البخاسشو .99

مخاجعو  الدابع عذخ .105  .104  .103  .102  .101
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 الشذاطات واالستخاتيجيات التجريدية .21

 يتؼ تظؾيخ نتاجات التعمؼ السدتيجفة مؽ خالل الشذاطات واالستخاتيجيات التجريدية التالية:
 العرف الحىشي والحؾار الجاد

 تبادل االراء وميارات االستشتاج والخبط بيؽ الستغيخات-
 حث الظالب عمى التحزيخ السدتسخ-
 القخاءة الشقجية وتظؾيخ ميارات االستقخاء-
 

 . أساليب التقييؼ ومتظمبات السادة22

 يتؼ إثبات تحقق نتاجات التعمؼ السدتيجفة مؽ خالل أساليب التقييؼ والستظمبات التالية:
 يتؼ إثبات تحقق نتاجات التعمؼ السدتيجفة مؽ خالل أساليب التقييؼ والستظمبات التالية:

 % 30امتحان نرف الفرل -
 %10اعجاد تقخيخ باحجى مفخدات السادة الجراسية -
 %10السذاركة -
 %50االمتحان الشيائي -
 تقييؼ قجرات الظالب عمى الحؾار والسشاقذو-
 
 

 الدياسات الستبعة بالسادة .23

 يؾمي بذكل والغياب الحزؾر اخح: والغياب الحزؾر سياسةأ

 السحجد الؾقت في الؾاجبات وتدميؼ االمتحانات عؽ الغياب -ب

 والرحة الدالمة إجخاءات -ج

 الرفي الشغام عؽ والخخوج الغر -د

 الجرجات إعظاء -ه

 السادة دراسة في تديؼ والتي بالجامعة الستؾفخة الخجمات -و

 السعجات واألجيدة السظمؾبة .24

 مختبخات الحاسؾب

 .مكتبة الجامعة االردنية2
 

 السخاجع .25
 

 السقخرة، والقخاءات التي يجب عمى الظالب تغظيتيا لمسؾضؾعات السختمفة لمسادة.الكتب  -أ

 (2015دايفج باتخيػ ىؾتؾن، تخجسة: ياسسيؽ حجاد، عمؼ الشفذ الدياسي )الجوحة: السخكد العخبي لالبحاث ودراسة الدياسات،  .1
 
 

 . التعميسية الكتب السؾصى بيا، وغيخىا مؽ السؾاد  -ب

 
 (2015باتخيػ ىؾتؾن، تخجسة: ياسسيؽ حجاد، عمؼ الشفذ الدياسي )الجوحة: السخكد العخبي لالبحاث ودراسة الدياسات،  دايفج .1



 

 

 

 معمؾمات إضافية 26.

 يتؼ في نياية كل فرل عسل تقييؼ مؽ قبل الظمبة لعزؾ ىيئة التجريذ يخفق بالتقخيخ الفرمي لمسادة
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