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 مذرصى المادة .11

 

 1. اسم املادة القانهن الجولي  

 2. رقم املادة 3004344 

 (ةنظخية، عسميالداعات السعتسجة ) 3
.3 

 الداعات الفعمية )نظخية، عسمية( 3

باث السابقت/املخطلباث املتزامىت 
ّ
 4. املخطل

 5. اسم البرهامج عمهم سياسية 

 6. رقم البرهامج 04

 7. اسم الجامعت الجامعة األردنية 

 8. الكليت كمية األميخ حدين بن عبجهللا الثاني لمجراسات الجولية 

 9. القسم عمهم سياسية 

 10. مسخوى املادة بكالهريهس

 11. العام الجامعي/ الفصل الذراس ي 2020/2021األول  

 12. الذرجت العلميت للبرهامج بكالهريهس

 13. ألاقسام ألاخرى املشتركت في جذريس املادة ال يهجج

 14. لغت الخذريس العخبية

 15. أسلوب الخذريس إلكتخوني xمجمج     ☐

☐Moodle     ☐Microsoft Teams   ☐Skype     x Zoom      

☐Others………… 
 11. املىصت إلالكتروهيت

جاريخ اسخحذاث مخطط املادة الذراسيت/ جاريخ  

 مراجعت مخطط املادة الذراسيت
17.  

 
 

 مشّدق السادة .18
 .الخجاء إدراج ما يمي: رقم السكتب، الداعات السكتبية، رقم الياتف، البخيج اإللكتخوني

 د. وسام اليدايسة 
  1 – 12 السكتبية:الداعات  -
 0096265355000 (24843) الياتف:رقم  -
 w.hazimeh@ju.edu.jo االلكتخوني:البخيج  -
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 وصف المادة .20

 أهذاف تذريش المادة ونتاجاث تعلمها 21.

 

 .الداعات السكتبية، رقم الياتف، البخيج اإللكتخونيالخجاء إدراج ما يمي: رقم السكتب، 
 د. وسام اليدايسة 

 

 .كسا ىه محكهر في الخطة الجراسية السعتسجة
لو، وكحلك أشخاص ىحا القانهن،  اإللداميساس التتزسن ىحه السادة التعخيف بالشظخية العامة لمقانهن الجولي، وتعخيفو، وتطهره، وتهضيح ا

جىا، ومرادره، وتقديساتو الخئيدية بخاصة وقت الدمم، ووقت الحخب، ويتشاول ىحا السداق دراسة السعاىجات الجولية من حيث تعخيفيا، وأىمية عق
 السعاىجات الجولية، بطالنالسعاىجات الجولية، والسخاحل التي يسخ بيا إبخام السعاىجة الجولية، وتطبيقاتيا تعجيل السعاىجات الجولية وتغيخىا، إنياء 

 .كحلك يجرس الطالب مهضهع السدؤولية الجولية

 

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

 نتاجات تعّمم البخنامج          
  

 تعمم السادة نتاجات
 
السعخفة والفيم ٌحثٌ فتخض بالطالب  1

فيم و ادراك السفاهيم  أنٌ كهن قادرا عمى
 الخئيدية لمقانهن الجولي 

 معخفة الكيفية لكتابة السعاىجات واثارىا 
 السشظسات الجولية وشخريتيا القانهنية 

 واألوزانالعام واقامة  يمهاكبة القانهن الجول
 ول

ت مياالى عس أقخبة يعسمٌ حاالت اعطاء 
العرف الفكخي واستشطاق مزسهن 

 ،األفكار
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 محتىي المادة الذراصيت والجذول الزمني لها .22
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اال .1
 سبهع

السحاض
نتاجات التعّمم  .3 السهضهع .2 رة

 السدتيجفة لمسادة

*أساليب  .4
/ السشرة التعّمم

 اإللكتخونية
السرادر/ال .6 أساليب التقييم* .5

 مخاجع

7. 1 

1.1 

الفخالوي، حسين،     مفيهم القانهن الجولي 

، الوسيط في 2002

القاهون الذولي، دار 

 الفكر العربي 

 
1.2      

التطهر التاريخي لمقانهن  1.3
 الجولي 

    

8. 2 
2.1 

تسيد  القانهن الجولي عن 
 غيخه

الهاجبات  .6  
 اإللكتخونية 

 الحهار والشقاش .7

 

2.2      
2.3      

9. 3 

3.1 

عالقة القانهن السحمي 
 بالقانهن الجولي

الفخالوي، حسين،    

، الوسيط في 2002

القاهون الذولي، دار 

 الفكر العربي 

 
3.2      
     القانهن الجولي طبيعة  3.3

10. 4 

4.1 

مرادر القانهن الجولي  .11
 العام 

 التفكيخ والتحميل .14  .13  .12
الهاجبات  .15

 اإللكتخونية 
 

16.  

  .20   .19  .18 أحكام السعاىجات  .17 4.2
4.3 21.  22.  23.   24.  

  .29   .28  .27 االلتدام بالسعاىجات  .26 5.1 5 .25
5.2 30.  31.  32.   33.  
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  .37   .36  .35 األحكام الختامية  .34 5.3
38. 6 

6.1 

شخوط صحة  .39
  تالسعاىجا

40.  41.  

أساليب * .1

 التقييم

الفخالوي، حسين، 

، الوسيط في 2002

القاهون الذولي، دار 

 الفكر العربي 

 
6.2 42.  43.  44.   45.  
6.3 46.  47.  48.   49.  

  .54   .53  .52 السرادر السذتقة  .51 7.1 7 .50
  .58   .57  .56 السرادر السداعجة  .55 7.2
7.3 59.  60.  61.   62.  
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م  أساليب*
ّ
 / لقاء.متزامىتمحاضرة غير / لقاء،  حشمل: محاضرة متزامىتالخعل

     أشخاص القانهن الجولي  1.8 8 .63
1.8      
     االقميم  1.8

     التشظيم القانهني و الدياسي  1.8 9 .64
1.8      
     االعتخاف  1.8

65. 10 

8..8 

 اعجاد التقاريخ  .1   التهارث الجولي 
 

الفخالوي، حسين، 

، الوسيط في 2002

القاهون الذولي، دار 

 الفكر العربي 

 
8..8      
8..8      

     حقهق الجول وواجباتيا  88.8 11 .2
88.8      
88.8      

3. 12 
88.8 

 السذاركة االلكتخونية   نظخية السدؤولية الجولية 
 التفكيخ والتحميل

 الهاجبات اإللكتخونية

 

88.8      
88.8      

     السشظسات الجولية  88.8 13 .4
88.8      
88.8      

5. 14 

8..8 

الفخالوي، حسين،     العزهية في االمم الستحجة 

، الوسيط في 2002

القاهون الذولي، دار 

 الفكر العربي 

 
8..8      
8..8      
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 .اخخبار قبل املخخبر ... إلخ امخحان،، اخخبار قصير، *أساليب الخقييم حشمل: الواجباث املنزليت

 

 

 . أصاليب التقييم 23

 متطلباث المادة .24

 الضياصاث المتبعت بالمادة .25

  سياست الحضور والغياب -أ

 (الخعليماث املراعاة في الجامعت ألاردهيت )حسب

 الغياب عً الامخحاهاث وحسليم الواجباث في الوقت املحذد -ب

 (الخعليماث املراعاة في الجامعت ألاردهيت )حسب

 إجراءاث السالمت والصحت -ج

 (الخعليماث املراعاة في الجامعت ألاردهيت )حسب

 الغش والخروج عً الىظام الصفي -د

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم السدتيجفة من خالل أساليب التقييم والستطمبات التالية:
 السشرة االسبهع السهضهع العالمة أسمهب التقييم

تقييم الهاجبات عمى 
-Eصفحة ال 
learning 

 

20  1-6 E-learning 

امتحان مشترف 
 الفرل 

30  7 E-learning 

 داخل الجامعة  8  50 االمتحان الشيائي
 

 جياز حاسهب مهصهل باألنتخنت، كاميخا، حداب عمى السشرة اإللكتخونية السدتخجمة. كعمى الطالب أن يستم
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 (الخعليماث املراعاة في الجامعت ألاردهيت )حسب

 إعطاء الذرجاث -ٌ

 الخذماث املخوفرة بالجامعت والتي حسهم في دراست املادة -و

 المراجع .26

 والبصريت املخصصت:الكخب املطلوبت، والقراءاث واملواد السمعيت   -أ

 ، الوسيط في القاهون الذولي، دار الفكر العربي 2002الفخالوي، حسين، 

 ، مبادئ القاهون الذولي العام، موكرباوي للبحوث و اليشر 2002يادكار، طالب، 

 الكخب املوص ى بها، وغيرها مً املواد الخعليميت الورقيت وإلالكتروهيت.  -ب

 معلىماث إضافيت .27 

 

 

 

 

 ------------------التاريخ:  - ---------------------التىقيع:  -------------------مذرس أو منضق المادة: 

 -------------------------------------- التىقيع --------------------------مقرر لجنت الخطت/ القضم: 

 -----------------------------------------------التىقيع -------------------------رئيش القضم: 

 -------------------------------------- التىقيع -------------------------مقرر لجنت الخطت/ الكليت: 

 --------------------------------التىقيع -------------------------------------------العميذ: 

 


