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 مخظط السادة الدراسية



 1. اسم السادة فريقية دراسات ا

 2. رقم السادة 

 3. (ة،عسميةالداعات السعتسدة )نظري 3
 (ة، عسميةالفعمية )نظريالداعات  3

 4. الستزامشة اتالستظمب/ةالدابق اتالستظّمب ال يهجد 

 5. اسم البرنامج العمهم الدياسية 

 6. رقم البرنامج 1

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية 

 8. الكمية االمير الحدين بن عبدهللا الثاني لمدراسات الدولية 

 9. القدم العمهم الدياسية 

 10. مدتهى السادة البكالهريهس 

 11. العام الجامعي/ الفرل الدراسي الفرل الثاني  2017/2018

 12. الدرجة العمسية لمبرنامج بكالهريهس 

 13. األقدام األخرى السذتركة في تدريس السادة ال يهجد

 14. لغة التدريس العربية 
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 مشّدق السادة .16

 .الرجاء إدراج ما يمي: رقم السكتب، الداعات السكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني
 مادة لم تظرح بعد  -

 مدرسه السادة .17

 .اإللكترونيالرجاء إدراج ما يمي: رقم السكتب، الداعات السكتبية، رقم الياتف، البريد 
 مادة لم تظرح بعد  -

 وصف السادة .18
 .كسا ىه مذكهر في الخظة الدراسية السعتسدة

عمى نحه تفاعمي , و إبراز أثر التغيرات الدولية , في دول القارة و سياساتيا , كسا تدعى السادة إلى دراسة اشكال  االفريقيةتيدف السادة الى تذكيل وعي ثقافي اتجاه القارة      
الدول  من خالل استخدام مشيج تاريخي , يربط بين التغير الدياسي في مرحمة من مراحل التغير الدياسية في القارة االفريقيةالشيزة االقترادية التي شيدتيا عدة دول في 

 السدتيدفة دراسيًا ، و التظهر و التغير االقترادي الذي احدثتو ، و مقارنة الدول ببعزيا سياسيًا و إقتراديًا . 
و  دة الدياسية فييا ،و القياعدة دول افريقية تشاقش ايزًا السادة جسمة من السحاور السعرفي ة و تذسل الجغرافيا الدياسية لمقارة ، و خرائريا ، و الحياة الدياسية في       

 األزمات التي واجيتيا لتحدث تغييرًا شامالً في بعض القيادات . 
 
 



 تدريس السادة ونتاجاتياأىداف  19.
 األىداف -أ

 لى خمق تجارب و محاولة االستفادة مشيا .إ تيدف السادة إلى خمق وعي ثقافي تجاه األزمات و األحداث في القارة االفريقية و دوليا و مشاقذتيا و مشاقذة أثرىا عالسيًا ، باإلضافة
 
 نتاجات التعّمم: يتهقع من الظالب عشد إنياء السادة أن يكهن قادرًا عمى... -ب
 

 أن يكهن ُممسًا بسعرفة ، القارة اإلفريقية و خرائص الدول الُسيسو و السدتيدفة دراسيًا سياسياً و تاريخيًا 
  
 

 
 

 ليا والجدول الزمشي السادة الدراسية محتهى .20

- 

 السادة لم تعظى بعد , و لم يتم إدراج جدول زمشي ليا 

 .الشذاطات واالستراتيجيات التدريدية21

  يتم تظهير نتاجات التعمم السدتيدفة من خالل الشذاطات واالستراتيجيات التدريدية التالية:
 تعمم الظالب من خالل االستساع و التقارير السعدة لسهضهعات السادة  -
 الحهار و الشقاش في القاعة الرفية  -
  طرح مجسهعات من القزايا كهاجبات صفية -

 

 . أساليب التقييم ومتظمبات السادة22

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم السدتيدفة من خالل أساليب التقييم والستظمبات التالية:
 االمتحان االول و الثاني  – 1
 تقييم االبحاث  – 2
  اعداد التقارير – 3

 الدياسات الستبعة بالسادة .23

 والغياب سياسة الحزهر -أ

 من خالل االنظسة و التعميسات الستبعة بالجامعة االردنية 

 الهقت السحددت في وتدميم الهاجبا اتالغياب عن االمتحان -ب111

 من خالل االنظسة و التعميسات الستبعة بالجامعة االردنية 

 إجراءات الدالمة والرحة -ج

 الغش والخروج عن الشظام الرفي -د

 من خالل االنظسة و التعميسات الستبعة بالجامعة االردنية 

 إعظاء الدرجات -ه



 %20الحزهر و السذاركة : 

 % 30امتحان مشترف الفرل : 

 %  10امتحانات قريرة  : 

 %  40االمتحان الشيائي : 

 في دراسة السادة تديمالتي و الجامعة بالستهفرة  الخدمات -و

 

 السعدات واألجيزة السظمهبة .24

 جياز كسبيهتر   -

- Data show  

 مكتبة الجامعة االردنية  -

 مختبرات الحاسهب  -
 

 السراجع.25
 

 التي يجب عمى الظالب تغظيتيا لمسهضهعات السختمفة لمسادة.السقررة، والقراءات الكتب  -أ

 . التعميسية الكتب السهصى بيا، وغيرىا من السهاد  -ب

 ( القرن وضاع الدياسية و اإلقترادية و اإلجتساعية و الثقافية في بالد إفريقية و السغرب و األندلس من خالل كتاب السعيار لحأحسد الهنذريدي ) األ

 ، صادر عن مركز الجزيرة لمدراسات  ريقية واالنفرال في القانهن الدوليالحدود اإلف -

 , لسحسد رياض عبدالرسهل  كتاب أفريقيا: دراسة لسقهمات القارة-

 ، عادل عبدالرزاق  ليةدو إفريقيا في إطار مشظسة الهحدة اإلفريقية و اإلتحاد اإلفريقي "رؤية مدتقبمية" دراسة وثائقية وتحميمية في إطار العالقات الدياسية ال -

 ، جسال حسدان  افريقيا الجديدة : دراسة فى الجغرافيا الدياسية -

-  

 معمهمات إضافية 26.
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