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 مخطط السادة الجراسية



 

 

 1. اسم السادة    االحراء الدياسي

 2. رقم السادة 3004117

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

 5. اسم البخنامج بكالهريهس عمهم سياسية 

 6. رقم البخنامج 4

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية 

 8. الكمية كمية االميخ الحدين بن عبجهللا الثاني لمجراسات الجولية

 9. القدم عمهم سياسية

 10. مدتهى السادة بكالهريهس

 11. العام الجامعي/ الفرل الجراسي 

 12. الجرجة العمسية لمبخنامج بكالهريهس

 13. األقدام األخخى السذتخكة في تجريذ السادة 

 14. لغة التجريذ المغة العخبية 
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 مخطط السادة الجراسية

.15 

 
 مشّدق السادة .16

 .الخجاء إدراج ما يمي: رقم السكتب، الداعات السكتبية، رقم الياتف، البخيج اإللكتخوني
 مادة لم تعطى بعج 

 مجرسه السادة .17

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

 مادة لم تعطى بعج

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

خ وتهضيح مجسهعة من الظهاىخ يجف ىحه السادة الى تسكين الطالب من معخفة السبادئ األساسية لعمم اإلحراء الدياسي من حيث تدميط الزهء عمى أىسية ىحا العمم في تفديت
 يياالطالب بعج دراسة ىحا السداق من القجرة عمالدياسية وأثخىا عمى الدمهك الدياسي لمفخد والجساعة وسيتسكن 

 
 

 تجريذ السادة ونتاجاتياأىجاف  19.
 األىجاف -أ

خ وتهضيح مجسهعة من الظهاىخ ىجف ىحه السادة الى تسكين الطالب من معخفة السبادئ األساسية لعمم اإلحراء الدياسي من حيث تدميط الزهء عمى أىسية ىحا العمم في تفدي
 يياوأثخىا عمى الدمهك الدياسي لمفخد والجساعة وسيتسكن الطالب بعج دراسة ىحا السداق من القجرة عمالدياسية 

 ياء السادة أن يكهن قادرًا عمى اإللسام بكل ما سبق من افكار و قجرتو عمى الشقاش فييا نتاجات التعّمم: يتهقع من الطالب عشج إن -ب
 



 

 

 
 

 ليا والججول الدمشي السادة الجراسية محتهى  .20

 

 الشذاطات واالستخاتيجيات التجريدية .21

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

 

 . أساليب التقييم ومتطمبات السادة22

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

 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 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 الكتب السهصى بيا، وغيخىا من السهاد  -ب



 

 

 

 معمهمات إضافية 26.
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