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 مخطط السادة الجراسية



 

 

 1. اسم السادة (2مشاهج البحث في العمهم الدياسية)

 2. رقم السادة 3004201

 3. (ة،عسميةالداعات السعتسجة )نظخي 3
 (ة، عسميةالداعات الفعمية )نظخي 3

 4. الستدامشة اتالستطمب/ةالدابق اتالستطّمب ال يهجج

 5. اسم البخنامج العمهم الدياسية

 6. رقم البخنامج 1

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكمية االميخ الحدين بن عبجهللا الثاني لمجراسات الجولية

 9. القدم الدياسيةالعمهم 

 10. مدتهى السادة البكالهريهس

 11. العام الجامعي/ الفرل الجراسي 2017/2018

 12. الجرجة العمسية لمبخنامج بكالهريهس

 13. األقدام األخخى السذتخكة في تجريذ السادة ال يهجج

 14. لغة التجريذ العخبية

مخاجعة  تاريخ/ مخطط السادة الجراسيةتاريخ استحجاث  2018
 مخطط السادة الجراسية

.15 

 
 مشّدق السادة .16

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

 مجرسه السادة .17

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

 

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

لتعخيف بسشاهج البحث الكطسية والشهعية يهجف السداق الى تدويج الطالب بالسشاهج السختمفة في دراسة الظهاهخ الدياسية وتطهيخ ادوات واليات البحث العمسي.حيث يتشاول السداق ا
تحجيج السذكمة  أو مهضهع البحث، اختيار السشهج السشاسب واالدوات السالئسة ، صياغة الفخوض وأسئمة البحث  )الكيفية(.كسا يدتكسل السداق مهضهعات خطهات البحث بجءًا من

 تائج بطخق مشتظسة .وتطهيخ اساليب جسع وتحميمل البيانات واختيار العيشات مخاجعة االدبيات واسهام البحث في هحا الدياق ، كتابة البحث وعخض االفكار والش
 
 

 تجريذ السادة ونتاجاتهاأهجاف  19.
 األهجاف -أ

لتعخيف بسشاهج البحث الكطسية يهجف السداق الى تدويج الطالب بالسشاهج السختمفة في دراسة الظهاهخ الدياسية وتطهيخ ادوات واليات البحث العمسي.حيث يتشاول السداق ا
من تحجيج السذكمة  أو مهضهع البحث، اختيار السشهج السشاسب واالدوات السالئسة ، صياغة الفخوض  والشهعية )الكيفية(.كسا يدتكسل السداق مهضهعات خطهات البحث بجءاً 

 االفكار والشتائج بطخق مشتظسة . وأسئمة البحث وتطهيخ اساليب جسع وتحميمل البيانات واختيار العيشات مخاجعة االدبيات واسهام البحث في هحا الدياق ، كتابة البحث وعخض
 التعّمم: يتهقع من الطالب عشج إنهاء السادة أن يكهن قادرًا عمى... نتاجات -ب
 



 

 

 
 

 لها والججول الدمشي السادة الجراسية محتهى  .20
 

نتاجات التعّمم  .3 التقييم أساليب .2 السخاجع .1
 السحتهى  .6 األسبهع .5 السجّرس .4 الستحققة

مشاهج البحث في 
 العمهم الدياسية

مشاهج البحث  .7
العمم وتطبيقاته 

في االعالم 
 والعمهم الدياسية

8.  9.  10.  11.  12.  

مشاهج البحث في 
 العمهم الدياسية

مشاهج البحث  .13
العمم وتطبيقاته 

في االعالم 
 والعمهم الدياسية

14.  15.  16.  17.  18.  

مشاهج البحث في 
 العمهم الدياسية

مشاهج البحث  .19
العمم وتطبيقاته 

في االعالم 
 والعمهم الدياسية

20.  21.  22.  23.  24.  

مشاهج البحث في 
 العمهم الدياسية

مشاهج البحث  .25
العمم وتطبيقاته 

في االعالم 
 والعمهم الدياسية

26.  27.  28.  29.  30.  

 الشذاطات واالستخاتيجيات التجريدية .21

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

 

 . أساليب التقييم ومتطمبات السادة22

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم السدتهجفة 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

 الهقت السحجدت في وتدميم الهاجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 إجخاءات الدالمة والرحة -ج

 الغر والخخوج عن الشظام الرفي -د

 إعطاء الجرجات -ه

 في دراسة السادة تدهمالتي و الجامعة بالستهفخة  الخجمات -و

 السعجات واألجهدة السطمهبة .24

 جهاز كسبيهتخ   -

- Data show  

 مكتبة الجامعة االردنية  -

 مختبخات الحاسهب -
 

 السخاجع .25
 

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

 مشاهج البحث في العمهم الدياسية دمحم محسهد ربيع 

 مشاهج البحث العمم وتطبيقاته في االعالم والعمهم الدياسية مرطفى حسيج قاسم الطائي ،خيخ ميالد ابه بكخ 

 . التعميسية الكتب السهصى بها، وغيخها من السهاد  -ب

 

 معمهمات إضافية 26.
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 --------------------------------التهقيع -------------------------------------------العسيج: 



 

 

ندخة                                                                                                             
                                                                                                                                                                                     :إلى

 رئيذ القدم                             

 مداعج العسيج لزسان الجهدة                                                                                                        

 الجراسية ممف السادة                                                                                          

 


