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 8. الكمية االميخ الحدين بن عبجهللا الثاني لمجراسات الجولية 

 9. القدم العمهم الدياسية 

 10. مدتهى السادة البكالهريهس 

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

 12. الجرجة العمسية لمبخنامج بكالهريهس 

 13. األقدام األخخى السذتخكة في تجريذ السادة ال يهجج

 14. لغة التجريذ العخبية 
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 مشّدق السادة .16

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

 د. وسام اليدايسة  -

  1 – 12الداعات السكتبية  :  -

 0096265355000(  24362رقم الياتف  : )  -

 w.hazimeh@ju.edu.joالبخيج االلكتخوني :  -

 

 مجرسه السادة .17

 .الخجاء إدراج ما يمي: رقم السكتب، الداعات السكتبية، رقم الياتف، البخيج اإللكتخوني
 د. وسام اليدايسة  -

  1 – 12الداعات السكتبية  :  -

 w.hazimeh@ju.edu.joالبخيج االلكتخوني : 

 وصف السادة .18
 .كسا ىه محكهر في الخطة الجراسية السعتسجة

ا , كسا تدعى السادة إلى دراسة اشكال تيجف السادة الى تذكيل وعي ثقافي اتجاه القارة االسيهية عمى نحه تفاعمي , و إبخاز أثخ التغيخات الجولية , في دول القارة و سياساتي     
في القاردة مشح الحخب العالسية الثانية من خالل استخجام مشيج تاريخي , يخبط بين التغيخ الدياسي في مخحمة من مخاحل التغيخ  الشيزة االقترادية التي شيجتيا عجة دول

 الدياسية في الجول السدتيجفة دراسيًا ، و التطهر و التغيخ االقترادي الحي احجثتو ، و مقارنة الجول ببعزيا سياسيًا و إقتراديًا . 
ادة الدياسية فييا ، و اليابان و تشاقر ايزًا السادة جسمة من السحاور السعخفي ة و تذسل الجغخافيا الدياسية لمقارة ، و خرائريا ، و الحياة الدياسية في الرين و القي      
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 نيزتيا و تفخدىا الثقافي و القيسي , و وسط اسيا و االزمة الكهرية و حاضخىا . 
ركتيا باستخجام حلك استخجام اسمهب تفاعمي مجمج يجسع بين السادة التجريدية و تقاريخ بحثية من مهضهعات السادة يقهم بيا الطالب , يتم مشاقذتيا و مذاتجرس السادة ك     

 ضخة و االستعجاد لمشقاش لسادتو السعخوضو . االنتخنت ، حيث يتفاعل الطالب مع السادة التجريدية من خالل التقاريخ و الهاجبات و  مذاركة و تقجيم تمك التقاريخ في السحا
 
 

 تجريذ السادة ونتاجاتياأىجاف  19.
 األىجاف -أ
 

افة إلى تجارب الشيزة االقترادية و تيجف السادة الى السداىسة في خمق وعي ثقافي لألزمات و األحجاث السختارة في القارة و مشاقذتيا و اثخىا عمى بقية دول العالم , باإلض
 كيفية االستفادة مشيا . 

 
 .نتاجات التعّمم: يتهقع من الطالب عشج إنياء السادة أن يكهن قادرًا عمى.. -ب

 يتهقع من الطالب عشج االنتياء من السادة ان يكهن قادرًا عمى 
 ان يبين خرائز مهاقع الجول في القارة االسيهية و يهضح اىسيتيا الجيهسياسية 

 يتعخف عمى تقديسات القارة ) جشهب غخب , اسيا الهسطى , جشهب شخق شسال , جشهب القارة ( 
 يحمل أشكال التطهر الدياسي في الرين و تغييخ القيادات و تأثيخه 

 ( من الجستهر الياباني  9يبين أىسية السادة ) 
 يبين أىم مشجدات االقتراد الياباني ، و كيفية التعامل مع االزمات 

 يشاقر الهاقع الدياسي في دول وسط اسيا وتأثيخ الهاليات الستحجة عمى السشطقة 
 ر ) لألزمة الكهرية ( مشح الحخب و ابعادىا في الهقت الحاضخ كيفية التطه 

 يحمل التطهر االقترادي في كهريا الجشهبية 
 يحمل الرخاع بين اليشج ، باكدتان ، إقميم كذسيخ 

 يشاقر الشيزة االقترادية  ، الشسهر االسيهية ،  الخبط باالزمات االقترادية في دول القارة االخخى 
 

 
 

 ليا والججول الدمشي السادة الجراسية محتهى .20

 أساليب .2 السخاجع .1
 التقييم

نتاجات التعّمم  .3
 السحتهى  .6 األسبهع .5 السجّرس .4 الستحققة

دوسية السادة و  .7
 مخاجع اخخى 

من خالل  .8
االمتحان و 

 االبحاث 

د. وسام  .10  .9
 اليدايسة 

 جغخافيا القارة  .12  2 .11

دوسية السادة و  .13
 مخاجع اخخى 

من خالل  .14
االمتحان و 

 االبحاث

د. وسام  .16  .15
 اليدايسة

السهقع التارييخي و الفخص و  .18  3 .17
 التحجيات 

دوسية السادة و  .19
 مخاجع اخخى 

من خالل  .20
االمتحان و 

 االبحاث

د. وسام  .22  .21
 اليدايسة

 الرين  .24  5+  4 .23
 ماوتدي تهنغ  .25
 القيادات و شكل الحدب  .26
تغيخات القيادات و الحالة  .27

 االقترادية 
دوسية السادة و  .28

 مخاجع اخخى 
من خالل  .29

االمتحان و 
 االبحاث

د. وسام  .31  .30
 اليدايسة

 اليابان  .33 6+  5 .32
 الحخب العالسية الثانية  .34
 من الجستهر الياباني  9السادة  .35
التطهر الدياسي و  .36

 مخاحل  3االقترادي عمى 
37.  



 

دوسية السادة و  .38
 مخاجع اخخى 

من خالل  .39
االمتحان و 

 االبحاث

د. وسام  .41  .40
 اليدايسة

 اسيا الهسطى  .43  7  .42
أثخ روسيا و الهاليات الستحجة  .44

 االميخكية 
 إمتحان مشترف الفرل  .45
 الحالة االقترادية الججيجة  .46

دوسية السادة و  .47
 مخاجع اخخى 

من خالل  .48
االمتحان و 

 االبحاث

د. وسام  .50  .49
 اليدايسة

 األزمة الكهرية  .52  8 .51
 الحخب و تطهرىا  .53
الشيزة االقترادية لكهريا  .54

 الجشهبية 
55.  

دوسية السادة و  .56
 مخاجع اخخى 

من خالل  .57
االمتحان و 

 االبحاث

د. وسام  .59  .58
 اليدايسة

االصالحات الدياسية و  .61 10+  9 .60
 الجيسقخاطية

دوسية السادة و  .62
 مخاجع اخخى 

من خالل  .63
االمتحان و 

 االبحاث

د. وسام  .65  .64
 اليدايسة

 األزمة بين اليشج و باكدتان  .67 11 .66
 شبو القارة اليشجية  .68
 دور الجين , األزمة حاليًا  .69
 انجونيديا  .70

السادة و دوسية  .71
 مخاجع اخخى 

من خالل  .72
االمتحان و 

 االبحاث

د. وسام  .74  .73
 اليدايسة

75. 12 – 
13 

76.  

التجخبة الساليدية و االصالح  .77
 الدياسي 

دوسية السادة و  .78
 مخاجع اخخى 

من خالل  .79
االمتحان و 

 االبحاث

د. وسام  .81  .80
 اليدايسة

 نسهر اسيا  –الشيزة  .83 14 .82

دوسية السادة و  .84
 مخاجع اخخى 

من خالل  .85
االمتحان و 

 االبحاث

د. وسام  .87  .86
 اليدايسة

 مدتقبل القارة  .89 15 .88

 .الشذاطات واالستخاتيجيات التجريدية21

  يتم تطهيخ نتاجات التعمم السدتيجفة من خالل الشذاطات واالستخاتيجيات التجريدية التالية:
 تعمم الطالب من خالل االستساع و التقاريخ السعجة لسهضهعات السادة  -
 الحهار و الشقاش في القاعة الرفية  -
 اسمهب العرف الحىشي  -
  طخح مجسهعات من القزايا كهاجبات صفية -

 

 . أساليب التقييم ومتطمبات السادة22

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم السدتيجفة من خالل أساليب التقييم والستطمبات التالية:
 االمتحان االول و الثاني  – 1
 تقييم االبحاث  – 2
  اعجاد التقاريخ – 3

 الدياسات الستبعة بالسادة .23

 والغياب سياسة الحزهر -أ

 من خالل االنظسة و التعميسات الستبعة بالجامعة االردنية 

 الهقت السحجدت في وتدميم الهاجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 من خالل االنظسة و التعميسات الستبعة بالجامعة االردنية 



 إجخاءات الدالمة والرحة -ج

 الغر والخخوج عن الشظام الرفي -د

 من خالل االنظسة و التعميسات الستبعة بالجامعة االردنية 

 إعطاء الجرجات -ه

 %20الحزهر و السذاركة : 

 % 30امتحان مشترف الفرل : 

 %  10امتحانات قريخة  : 

 %  40االمتحان الشيائي : 

 في دراسة السادة تديمالتي و الجامعة بالستهفخة  الخجمات -و

 

 السعجات واألجيدة السطمهبة .24

 جياز كسبيهتخ   -

- Data show  

 مكتبة الجامعة االردنية  -

 مختبخات الحاسهب  -
 

 السخاجع.25
 

 السقخرة، والقخاءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمسهضهعات السختمفة لمسادة.الكتب  -أ

 مجسهعة من السقاالت  -

 دوسية السادة  -

 . التعميسية الكتب السهصى بيا، وغيخىا من السهاد  -ب

-  

 معمهمات إضافية 26.
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