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 مخطط السادة الدراسية



 

 

 1. اسم السادة الدراسات األوروبية

 2. رقم السادة 3004446

 3. (ة،عسميةالداعات السعتسدة )نظري 3
 (ة، عسميةالداعات الفعمية )نظري 3
 4. الستزامشة اتالستطمب/ةالدابق اتالستطّمب -

 5. اسم البرنامج العمهم الدياسية

 6. رقم البرنامج 4

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية كمية األمير الحدين بن عبدهلل لمدراسات الدولية

 9. القدم العمهم الدياسية 

 10. مدتهى السادة البكالهريس

 11. العام الجامعي/ الفرل الدراسي 2018\2017

 12. الدرجة العمسية لمبرنامج البكالهريس

 13. األقدام األخرى السذتركة في تدريس السادة -

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ مراجعة / مخطط السادة الدراسيةتاريخ استحداث  2018\2017
 الدراسيةمخطط السادة 

.15 

 
 مشّدق السادة .16

 .الرجاء إدراج ما يمي: رقم السكتب، الداعات السكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني
 

 مدرسه السادة .17

 .الرجاء إدراج ما يمي: رقم السكتب، الداعات السكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني
 

 

 وصف السادة .18
 .الدراسية السعتسدةكسا ىه مذكهر في الخطة 

ومذن مذم تذذكيل  1957مذرورا  باتفذار رومذا لعذام  1952تتشاول ىذه السادة  في نذأة الهحدة األوروبية مشذذ تذذكيل لول مجسهعذة لوروبيذة كسذا كانذو ةمجسهعذة الفحذم والرذمبة عذام 
انيا والبرتغذال فذي مسانيذات القذرن الساضذي مذرورا بذتعان االتفذار األوروبذي السهحذد ومذن مذم انزذسام اليهنذان واسذب 1973الدهر األوروبيذة السذذتركة وانزذسام لول دول جديذدة عذام 

، 2004ليذار عذام  1ومذن مذم اكبذر تهسذعة لاتحذاد فذي  2000وصذهال إلذم معاىذدة ماسذترخو واإلعذان عذن االتحذاد األوروبذي ومعاىذدة لمدذتردام ومعاىذدة نذيس عذام  1986عام 
واىذذم التعذذديات التذذي لجراىذذا عمذذم االتحذذاد األوروبذذي والرذذعهبات التذذي واجيذذو إقذذراره، إضذذافة إلذذم دور  2007ال إلذذم اتفذذار لذذذبهنة لعذذام ومذذذروا الدسذذتهر األوروبذذي وفذذذمو وصذذه 

 السؤسدات الرسسية األوروبية في رسم الدياسات األوروبية السذتركة واتخاذ القرارات وعاقة االتحاد االروبي مع العالم الخارجي.

 
 
 



 

 

 تدريس السادة ونتاجاتيالىداف  19.
 األىداف -ل

 
ومذن مذم تذذكيل  1957مذرورا  باتفذار رومذا لعذام  1952تتشاول ىذذه السذادة  فذي نذذأة الهحذدة األوروبيذة مشذذ تذذكيل لول مجسهعذة لوروبيذة كسذا كانذو ةمجسهعذة الفحذم والرذمبة عذام 

سام اليهنان واسبانيا والبرتغال في مسانيات القرن الساضي مرورا بذتعان االتفذار األوروبذي السهحذد عذام ومن مم انز 1973الدهر األوروبية السذتركة وانزسام لول دول جديدة عام 
، ومذذروا 2004ليذار عذام  1ومن مم اكبذر تهسذعة لاتحذاد فذي  2000وصهال إلم معاىدة ماسترخو واإلعان عن االتحاد األوروبي ومعاىدة لمدتردام ومعاىدة نيس عام  1986

واىذذم التعذديات التذي لجراىذا عمذم االتحذذاد األوروبذي والرذعهبات التذي واجيذذو إقذراره، إضذافة إلذم دور السؤسدذذات  2007وروبذي وفذذمو وصذهال إلذذم اتفذار لذذبهنة لعذام الدسذتهر األ
 الرسسية األوروبية في رسم الدياسات األوروبية السذتركة واتخاذ القرارات وعاقة االتحاد االروبي مع العالم الخارجي.

 
 نتاجات التعّمم: يتهقع من الطالب عشد إنياء السادة لن يكهن قادرا  عمم... -ب
 

 
 

 ليا والجدول الزمشي السادة الدراسية محتهى  .20

نتاجات التعّلم  .3 التقييم أساليب .2 المراجع .1
 المحتوى  .6 األسبوع .5 المدّرس .4 المتحققة

 أوروبا والعالم، .12 1+2 .11  .11  .9  .8  .7
13.  14.  15.  16.  17. 3+4 18.  

والحكم  .19
والتمثيل في 

 أوروبا
تاريخ اوروبا  .25 5 .24  .23  .22  .21  .21

في العصور 
 القديمة

تاريخ اوروبا  .31 6 .31  .29  .28  .27  .26
في العصور 

 الوسطى
تاريخ اوروبا  .37 7 .36  .35  .34  .33  .32

في العصور 
 الحديثة

لسياسة وقوة ا .43 8+9 .42  .41  .41  .39  .38
 أوروبا

االقتصاد  .49 11+11 .48  .47  .46  .45  .44
 األوروبي
والقانون 

 الدولي
نقد الثقافة  .55 12+13 .54  .53  .52  .51  .51

 الغربية
العالم العربي  .61 14+15 .61  .59  .58  .57  .56

والسياسات 
 األوروبية

62.  63.  64.  65.  66.  67.  
68.  69.  71.  71.  72.  73.  
74.  75.  76.  77.  78.  79.  
81.  81.  82.  83.  84.  85.  



 

 

 

86.  87.  88.  89.  91.  91.  
92.  93.  94.  95.  96.  97.  
98.  99.  111.  111.  112.  113.  

114.  115.  116.  117.  118.  119.  
111.  111.  112.  113.  114.  115.  

 الشذاطات واالستراتيجيات التدريدية .21

 يتم تطهير نتاجات التعمم السدتيدفة من خال الشذاطات واالستراتيجيات التدريدية التالية:
  وحهار نقاشية حمقات -
 استشتاجية لسئمة -
 مقرر كل بعد لمطمبة الذىشي والعرف الشقدي التفكير -
 

 . لساليب التقييم ومتطمبات السادة22

 يتم إمبات تحقق نتاجات التعمم السدتيدفة من خال لساليب التقييم والستطمبات التالية:
 (السادة محتهيات لحد في بحثية ورقة وكتابة الشقاش، في مذاركة تقارير، إعداد) فرمية نذاطات

 .الفرل مشترف اختبار -
 .نيائي اختبار -

 الدياسات الستبعة بالسادة .23

 غيابات يتم حرمان الطالب من دخهل قاعة االمتحان الشيائي( 3سياسة الحزهر والغياب ) 

، وعمم اية حال ال يدسح بالتأخير ألكثر من عذر دقائق األولم وبعد ذلك يعتبر الطالب  طراريةضن السحاضرة مسشها إال في حاالت إالتأخير عن السحاضرات ) التأخير ع -2
 غائبا عن السحاضرة(

 الغياب عن االمتحانات ) الغياب عن االمتحان بدون عذر مقبهل لسدرس السدار يرصد لو صفر( -3

 تدميم الهاجبات في الهقو السحدد )التأخير دائسا  ليس في مرمحة الطالب( -4

 إجراءات الدامة والرحة )االلتزام بالتعميسات الستبعة في الجامعة األردنية( -5

 إلم لجشة تحقيق( الغش )كل طالب يزبط متمبدا بعسمية غش لمشاء االمتحان يرصد لو صفر في ذلك االمتحان ويبمغ رئيس القدم بذلك في حال رغب بتحهيل الطالب -6

 بالتعميسات الستبعة في الجامعة األردنية( الخروج عن الشظام الرفي)االلتزام -7

 (40(، الشيائي )%30%(، مشترف الفرل )%30إعطاء الدرجات )لعسال الفرل + لورار عسل وبحهث ) -8

 الهقو السحددت في وتدميم الهاجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 إجراءات الدامة والرحة -ج

 الغش والخروج عن الشظام الرفي -د

 جاتإعطاء الدر  -ه

 في دراسة السادة تديمالتي و الجامعة بالستهفرة  الخدمات -و



 

 

 السعدات واألجيزة السطمهبة .24

 

 
 السراجع .25
 

 السقررة، والقراءات التي يجب عمم الطالب تغطيتيا لمسهضهعات السختمفة لمسادة.الكتب  -ل

 ( ، التاريخ لوروبا الحديث ، األىمية .2015، عمي ) برون،جفري ،ترجسة:السرزوقي

 .( ، مركز الجزيرة لمدراسات2014-1957( ، لوروبا والعالم العربي )رؤية نقدية لمدياسات األوروبية من عام 2016ابهرتيسة ، احسد )

 . التعميسية الكتب السهصم بيا، وغيرىا من السهاد  -ب

 

 معمهمات إضافية 26.

 

 

-----------/ القدم: مقرر لجشة الخطة------------------التاريخ:  - ------------------------التهقيع:  -------------------السادة: اسم مشدق 
 --------------------------------- التهقيع ---------- ----

 -------------- ------------------- التهقيع -------------------------رئيس القدم: 

 --------------------------------- التهقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجشة الخطة/

 --------------------------------التهقيع -------------------------------------------العسيد: 

ندخة                                                                                                             
                                                                                                                                                                                     :إلم

 دم                 رئيس الق            

 مداعد العسيد لزسان الجهدة                                                                                                        

 سيةالدرا ممف السادة                                                                                          

 


