
 
 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة األردنية

 مركز االعتماد وضمان الجودة

 

 

 

 

 
 

 مخطط المادة الدراسية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ةالدراسي ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

        AQAC-F-007-1 

1 

 1. اسع السادة مبادئ ونطخيات الدياسة السقارنة

 2. رقع السادة 3034224

 (ة،عسميةالداعات السعتسجة )نطخي 3
.3 

 (ة، عسميةالداعات الفعمية )نطخي 3

 4. الستدامشة اتالستصمب/ةالدابق اتالستصّمب -

 5. اسع البخنامج لعمػم الدياسيةا بكالػريػس

 6. رقع البخنامج 4

 7. اسع الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكمية كمية االميخ الحديغ بغ عبج هللا الثاني لمجراسات الجولية

 9. القدع قدع العمػم الدياسية

 10. مدتػى السادة بكالػريػس

 11. العام الجامعي/ الفرل الجراسي 2017/2018الثاني 

 12. الجرجة العمسية لمبخنامج بكالػريػس

 13. األقدام األخخى السذتخكة في تجريذ السادة -

 14. لغة التجريذ العخبية

تاريخ مخاجعة / مخصط السادة الجراسيةتاريخ استحجاث  26/7/2016  -   25/7/2016
 15. مخصط السادة الجراسية

 

 مشّدق السادة .16

 .السكتب، الداعات السكتبية، رقع الياتف، البخيج اإللكتخوني : رقعما يمي الخجاء إدراج

 د. ايسغ البخاسشة مشدق السادة : 

 

 مجرسػ السادة .17

 .: رقع السكتب، الداعات السكتبية، رقع الياتف، البخيج اإللكتخونيما يمي الخجاء إدراج
 

 وصف السادة .18
 .محكػر في الخصة الجراسية السعتسجة ىػ كسا

دياسية. وذلظ مغ حيث شبيعة سداق إلى التعخيف بالسشاىج، األدوات، ونطخيات الدياسة السقارنة. وتصبيق مفاىيع الدياسة السقارنة في دراسة وتحميل أشكال األنطسة الييجف ال
كل مشيا، ومكانة السعارضة الدياسية. إضافة إلى دراسة الدسات الخئيدية لكل نطام، السؤسدات الخسسية والسؤسدات غيخ الخسسية، التشطيع الحدبي، ودور جساعات السرالح في 

 مفيػم السرمحة في اإلشار الدياسي وكيفية صشاعة واتخاذ القخار. 
 

 السادة ونتاجاتياتجريذ أىجاف 19
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 األىجاف -أ
 تأصيل نطخي لجراسة الشطع الدياسية -1

 مفيػم الشطام وابعاده 
  انساط الشطع الدياسية 
 ترشيف الشطع الدياسية 
 شاىجية السقارنوالس 
  الخرائز -السكػنات -الساىية -الشطام الدياسي 
  العالقة بيغ الشطام الدياسي ونطام الحكع 

 مشاىج دراسة الشطام الدياسي -2
  القانػني-السشيج السؤسديي 
  الشطخية البشيػية الػضيفية 
  مشيج الجساعة 
 مشيج الشخبة الدياسية 
 مشيج صشع القخار 
 مشيج االترال 

 الدياسيبيئة الشطام  -3
o الػاقع الجغخافي 
o السيخاث التاريخي 
o االشار االقترادي واالجتساعي 
o الثقافة الدياسية 

 السؤسدات والػضائف غيخ الحكػمية -4
 جساعات السرالح 
 االحداب الدياسية 

 السؤسدات والػضائف الحكػمية -5
 الجستػر 
 البخلسان 
 السؤسدة التشفيحية 
 السؤسدة القزائية 
 البيخوقخاشية 

 ذج مغ االنطسة الدياسية مثل التخكيد عمى نسا -6
 البخلسانية 
 الخئاسية 
 الجسعية 

 عمى... ا  يكػن قادر  أنالسادة  إنياءنتاجات التعّمع: يتػقع مغ الصالب عشج  -ب
 معخفة مفيػم الشطع الدياسية 
 اإللسام بسشاىج دراسة الشطام الدياسية 
 معخفة بيئة الشطام الدياسي 
 معخفة السؤسدات والػضائف غيخ الحكػمية 
   معخفة نساذج مغ األنطسة الدياسية 

 

 
 

 السادة الجراسية والججول الدمشي ليا محتػى  .20 .
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نتاجات التعّمع  أساليب التقييع السخاجع
 الستحققة

 السحتػى  األسبػع السجّرس

فيع السجاالت الفكخية  االمتحان والسذاركة 
 الستعمقة بالسادة

 د. ايسغ البخاسشة 

 ة الشطعتأصيل نطخي لجراس االول
 الدياسية

امتحان وتصبيق ورقة  
 عسل

 مشاىج دراسة الشطام الدياسي  الثاني الفيع السعسق لمشطخيات

  الثالث 

امتحان وتصبيق ورقة  
 عسل

فيع السجال العع الحي 
يعسل بو الشطام 

 الدياسي

 

 بيئة الشطام الدياسي  الخابع

امتحان وتصبيق ورقة  
 عسل

تصبيق لمجانب الفكخي 
 ح نساذج عسميةباخ

الخامذ + 
 الدادس

السؤسدات والػضائف الحكػمية 
 وغيخ الحكػمية

امتحان وتصبيق ورقة  
 عسل

التخكيد عمى انػاع 
االنطسة وفيع كيفية 

 عسميا

نساذج مختمفة مغ االنطسة  الدابع
 الدياسية العالسية

 . الشذاشات واالستخاتيجيات التجريدية21

 السدتيجفة مغ خالل الشذاشات واالستخاتيجيات التجريدية التالية:يتع تصػيخ نتاجات التعمع 

 . تقجيع أوراق عسل -

 تصػيخ الجانب الفكخي . -

 

 . أساليب التقييع ومتصمبات السادة22

 يتع إثبات تحقق نتاجات التعمع السدتيجفة مغ خالل أساليب التقييع والستصمبات التالية:
 تقػيع السادة وتػزيع العالمات: يجب السػاضبة عمى الجوام والحزػر والسذاركة، وسيكػن تػزيع العالمات عمى الشحػ التالي:  

  المتحاناتا .1
    )30األول  )نرف الفرل.% 
    40الشيائي% 

 %. 15             ، حيث سيكمف كل شالب بكتابة بحث مشفخد حدب الذخوط السشيج العمسي  ويدمع مع نياية االسبػع الدادس.               األبحاث التقاريخ  .2
 %15كة   حيث سيصمب إلى كل شالب السذاركة في السحاضخة وتحزخ بعس القزايا ومشاقذتيا مع الصمبة.                                        مذار السشاقذة  .3

 

 

 

 الدياسات الستبعة بالسادة .23

 عة االمتحان الشيائي(غيابات يتع حخمان الصالب مغ دخػل قا 6سياسة الحزػر والغياب ) -أ



ةالدراسي ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

        AQAC-F-007-1 

4 

 الغياب عغ االمتحانات وتدميع الػاجبات في الػقت السحجد )التأخيخ دائسا  ليذ في مرمحة الصالب( -ب

 إجخاءات الدالمة والرحة )االلتدام بالتعميسات الستبعة في الجامعة األردنية( -ج

 امعة األردنية(الغر والخخوج عغ الشطام الرفي)االلتدام بالتعميسات الستبعة في الج -د

 ((40(، الشيائي )30(، مشترف الفرل )30إعصاء الجرجات )أعسال الفرل + أوراق عسل وبحػث ) -ه

 الخجمات الستػفخة بالجامعة والتي تديع في دراسة السادة -و

 السعجات واألجيدة السصمػبة .24

 

 السخاجع .25
 

 يا لمسػضػعات السختمفة لمسادة.الكتب السقخرة، والقخاءات التي يجب عمى الصالب تغصيت -أ
 السخاجع األساسية

 (.1987د. كسال السشػفي، اصػل الشطع الدياسية السقارنة،)شخكة الديغان لمشذخ والتػزيع، الرقاة،  الكػيت،  -1
 (.1993 د. عبجالغفار رشاد، قزايا نطخية في الدياسة السقارنة،)مخكد البحػث والجراسات الدياسية، جامعة القاىخة،  القاىخة،  -2
 ( .1998عسان، االردن، جابخييل السػنج، جي بشجيام ،باول االبغ،   الدياسات السقارنة في وقتشا الحاضخ تخجسة ىذام عبجاهلل، )الجار االىمية لمشذخ والتػزيع، -3
 (.1993صسػئيل ىانتشتػن، الشطام الدياسي لسجتسعات متغيخة، تخجسة سسية فمػعبػد)دار الداقي، بيخوت، لبشان،  -4
 .1998د. نرخ دمحم عارف، نطخيات الدياسة السقارنة ومشيجية دراسة الشطع الدياسة العخبية، فخجييشا،  -5

 السخاجع السداعجة 
 د. ابخاىيع دروير، الشطام الدياسي. -1
 .1999د. نعسان الخصيب، الػجيد في الشطع الدياسية، عسان، دار الثقافة لمشذخ والتػزيع،   -2
 .1981الشطخيات والشطع الدياسية السعاصخة، بيخوت، دار الشيزة العخبية، د. دمحم عبجالسعد نرخ، في   -3
 الكتب السػصى بيا، وغيخىا مغ السػاد التعميسية.   -ب
 

 مكتبة الجامعة األردنية. -
 

 معمػمات إضافية 26.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  التاريخ: - ------------------------التػقيع:   د. ايسغ البخاسشة اسع مشدق السادة: 
 --------------------------------- التػقيع -------------------------مقخر لجشة الخصة/ القدع: 

 -------------- ------------------- التػقيع د. دمحم خيخ عيادات رئيذ القدع: 
 --------------------------------- التػقيع -------------------------مقخر لجشة الخصة/ الكمية: 

 --------------------------------التػقيع -------------------------------------------العسيج: 
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                                                                                     :ندخة إلى                                                                                                            
 رئيذ القدع                                                                                                                             

 مداعج العسيج لزسان الجػدة                                                                                                        
 ممف السادة الجراسية                                                                                          

 


