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 الجامعة األردنية

 مخكد االعتساد وضسان الجهدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط السادة الجراسية



 

 

 1. اسم السادة إسالميفكخ سياسي عخبي 

 2. رقم السادة 3004233

 3. (ة،عسميةالداعات السعتسجة )نظخي 3
 (ة، عسميةالداعات الفعمية )نظخي 3
 4. الستدامشة اتالستطمب/ةالدابق اتالستطّمب 

 5. اسم البخنامج البكالهريذ

 6. رقم البخنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية 

 8. الكمية كمية األميخ الحدين بن عبجهللا لمجراسات الجولية 

 9. القدم قدم العمهم الدياسية

 10. مدتهى السادة الخابعالسدتهى 

 11. العام الجامعي/ الفرل الجراسي 2017-2018

 12. الجرجة العمسية لمبخنامج البكالهريذ

 13. األقدام األخخى السذتخكة في تجريذ السادة 

 14. لغة التجريذ العخبية

تاريخ مخاجعة / مخطط السادة الجراسيةتاريخ استحجاث  2017\10\1
 الجراسيةمخطط السادة 

.15 

 
 مشّدق السادة .16

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

 مجرسه السادة .17

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

 

 وصف السادة .18
 .الجراسية السعتسجةكسا ىه محكهر في الخطة 

السفكخين السدمسين ودراسة اطخوحاتيم  يدعى ىحا السداق الى بشاء اطار تحميمي لجراسة السجارس الفكخية في التاريخ العخبي االسالمي . من خالل تقجيم لسحة شسهلية عامة البخز
 ىالدياسية والقزايا التي كان ليا تاثيخ في السجتسعات العخبية االسالمية .

 

 تجريذ السادة ونتاجاتياأىجاف  19.
 األىجاف -أ
 
 نتاجات التعّمم: يتهقع من الطالب عشج إنياء السادة أن يكهن قادرًا عمى... -ب
 



 

 

 
 

 ليا والججول الدمشي السادة الجراسية محتهى  .20

 السحتهى  األسبهع السجّرس نتاجات التعّمم الستحققة التقييم أساليب السخاجع

اىم اسياماتو الفكخية  مالحظة مباشخة  
وعالقتو بالفكخ 

 االغخيقي وتأثخه بو 

 الفارابي  االول 

اىم اسياماتو الفكخية  التتفكيخ والتحميل 
وربط مفاىيم القهة التي 

 يجرجيا ب ميكافمي 

 الغدالي  الثاني  

اسياماتو وكيفية تطبيق  الشقاش 
فكخه عمى الهاقع 

 الدياسي 

 ابن خمجون  الثالث والخابع  

اىم اسياماتو الفكخية  اختبارات فرمية  
وتأثيخ بالفكخ الجيادي 

 السعاصخ 

 ابن تيسية  الخامذ 

)االفغاني ، عبجه، رشيج  شخح ورقة بحثية  
، رضاال ( اىم افكارىم  

ونظختيم لمتهحيج 
 االسالمي

 التججيج الجيشي  الدادس والدابع  

)ابن حدم ، الذافعي ،  التحميل 
رشج ( اىم افكارىم  ابن

) الفمدفة االسالمية 
 والسشيج العقمي (

 التشهيخ  التاسع -الثامن  

 دمحم عابج الجابخي  العاشخ   فكخه الدياسي  

الشظخية الدياسية بين   
 االسالم واليهنان 

الحادي عذخ + الثاني  
 عذخ 

التحهل الهاقعي في 
 الفكخ الدياسي 

الحخكات القهمية  الثالث عذخ     
 الحجيثة 



 

 

 

احكام الحميين في  الخابع عذخ     
 االسالم 

حقهق االندان في  الخامذ والدادس عذخ     
 االسالم 

 الشذاطات واالستخاتيجيات التجريدية .21

 يتم تطهيخ نتاجات التعمم السدتيجفة من خالل الشذاطات واالستخاتيجيات التجريدية التالية:

 

 التقييم ومتطمبات السادة . أساليب22

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم السدتيجفة من خالل أساليب التقييم والستطمبات التالية:
 

 الدياسات الستبعة بالسادة .23

 والغياب سياسة الحزهر -أ

 الهقت السحجدت في وتدميم الهاجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 إجخاءات الدالمة والرحة -ج

 والخخوج عن الشظام الرفيالغر  -د

 إعطاء الجرجات -ه

 في دراسة السادة تديمالتي و الجامعة بالستهفخة  الخجمات -و

 السعجات واألجيدة السطمهبة .24

 

 
 السخاجع .25
 

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

 

 . التعميسية بيا، وغيخىا من السهاد الكتب السهصى  -ب

 



 

 

 معمهمات إضافية 26.
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