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 مخصط السادة الجراسية



 

 

 1. اسع السادة األخالق الدياسية الجولية

 2. رقع السادة 3004412

 3. (ة،عسميةالداعات السعتسجة )نطخي 3
 (ة، عسميةالداعات الفعمية )نطخي 3
 4. الستدامشة اتالستصمب/ةالدابق اتالستصّمب -

 5. اسع البخنامج عمػم سياسية

 6. رقع البخنامج 4

 7. اسع الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية األميخ حديغ بغ عبجهللا الثاني لمجراسات الجولية

 9. القدع العمػم الدياسية

 10. مدتػى السادة بكالػريػس

 11. العام الجامعي/ الفرل الجراسي 2018 - 2017الفرل الثاني   

 12. الجرجة العمسية لمبخنامج بكالػريػس

 13. األقدام األخخى السذتخكة في تجريذ السادة -

 14. لغة التجريذ المغة العخبية

مخاجعة تاريخ / مخصط السادة الجراسيةتاريخ استحجاث  2018 - 2017
 مخصط السادة الجراسية

.15 

 
 مشّدق السادة .16

 الجكتػر دمحم خيخ عيادات
  3: ط رقع السكتب

 11:00 – 10:00ح ث خ  : الداعات السكتبية
 24847:  رقع الياتف

 m.eiadat@ju.edu.jo:  لبخيج اإللكتخونيا

 مجرسػ السادة .17

 عيادات خيخ دمحم الجكتػر
  3ط:  السكتب رقع

 11:00 – 10:00 خ ث ح:  السكتبية الداعات
 24847:  الياتف رقع

  m.eiadat@ju.edu.jo:  اإللكتخوني البخيج

 وصف السادة .18
ومشاضميغ ة وتػضح العالقة بيغ األخالق والعسل الدياسي وبيغ أبعاد السدؤولية األخالقية التي يشبغي أن يتحمى بيا مسارسػا العسل الدياسي مغ قيادتتشاول ىحه السادة 

 ومشتخبيغ.
طة عمى السستمكات وتدييخ األعسال وال شظ أن لألخالق قيسة نػعية في تصػيخ العسل الدياسي واإلرتقاء بو مغ أجل تحقيق أىجافو الستسثمو في إصالح الػشغ والسػاشغ والسحاف

لسادة الخمفية الفمدفية لألخالق والدياسة تزسشت الفمدفة اليػنانية والغخبية ، وشسمت ، وكحلظ لتدييخ مرالح الجولة الخارجية وعالقاتيا مع الجول األخخى، لحلظ تزسشت ىحه ا
والسداعجات الجولية ، والجيغ والدياسة واألخالق ، والحخب ضج أيزا مػاضيع سيادة الجولة واألخالق ، والعجالة الجولية وحقػق االندان والالجئيغ والقانػن الجولي واألخالق 

 اإلرىاب.
 
 



 

 

 تجريذ السادة ونتاجاتياأىجاف  19.
كل خاص ليتعخف الصالب عمى التقاليج تيجف ىحه السادة إلى تعخيف الصالب بالخمفية الفمدفية والتاريخية لتصػر فكخة األخالق في مجال الدياسة بذكل عام والدياسة الجولية بذ

 الدياسييغ ، بالسقارنة مع ابخاز الحدغ األخالقي في العسل الدياسي.التي يديصخ عمييا فكخة السرمحة الحاتية وافتخاض أنانية الالعبيغ 
 وتبخز السادة مجسػعة قزايا دولية معاصخة وكيفية التعامل معيا باستخجام السعيار األخالقي.

 
 
 

 ليا والججول الدمشي السادة الجراسية محتػى .20

 السحتػى  األسبػع السجّرس نتاجات التعّمع الستحققة التقييع أساليب السخاجع

مكانة القيع األخالقية 
في تخشيج العسل 

الدياسي، مػفق نبيل : 
كمية  –شالب دكتػراه 

العمػم اإلندانية 
واالجتساعية والعمػم 

، جامعة اإلسبامية 
 الحاج خزخ 

 مقجمة األول د. دمحم خيخ عيادات  

تيع دان ، ميميا 
كػركي، ستيف سسيث 
، تخجسػ ديسا الخزخا 

( ، نطخيات 2016)
العالقات الجولية 

التخرز والتشػع ، 
الشطخية السعيارية في 

 115العالقات الجولية 
– 164  

الخمفية الفمدفية  الثاني   
 –لألخالق والدياسة 

الفمدفة اليػنانية 
واألخالق )الشطخية 

 السعيارية(

الفمدفة الغخبية  الثالث    
 واألخالق

الخبيعي، إسساعيل 
(، في أصػل 2014)

الدمصة والديادة 
)بػدان، ىػبذ، 

ستخاوس( البحخيغ ، 
دفاتخ الدياسة والقانػن 

 العجد العاشخ –

 الديادة واألخالق الخابع   

عمي تتيات، ودمحم 
( ، 2013بمعدوقي )

العجالة بيغ األجيال في 
نطخية العجالة لجى 

 رولدجػن 

 العجالة الجولية الخامذ   

مشطسة العفػ الجولية 
حقػق ( ، 2005)

اإلندان مغ أجل كخامة 
اإلندان: وثيقة تسييجية 

بذأن الحقػق 
االقترادية 

 واالجتساعية والثقافية 

 حقػق اإلندان الدادس   

عبالذييج، سشان ، 
حقػق وواجبات الجولة 

 الالجئيغ الدابع    



 

 

 

السزيفة لالجئ 
اإلنداني،جامعة 

 كمية القانػن الكػفة، 
حداني، خالج ، بعس 

اإلشكاليات الشطخية 
لسفيػم التجخل 

اإلنداني ، مجمة 
 السدتقبل العخبي.

 التجخل االنداني الثامغ   

 السداعجات الجولية التاسع    
 مشترخ حسػدة،. 1
 القانػن (. 2008)

. السعاصخ الجولي
 الفكخ دار اإلسكشجرية،

 .الجامعي

القانػن الجولي  العاشخ   
 واألخالق

الجيغ، الدياسة  الحادي عذخ    
 واألخالق

مرصفى ، نادية ، 
ججاالت حػار/ صخاع 

الحزارات: إشكالية 
 –العالقة بيغ الدياسي 
الثقافي في خصابات 

عخبية وإسالمية ، كمية 
االقتراد والعمػم 
الدياسية، جامعة 

 القاىخة

والدياسة حػار األديان  الثاني عذخ   
 الجولية

الذخيف، حسجي 
(، نطخية 2016)

الحخب العادلة بيغ 
 اليػتػبيا وااليجيػلػجيا

 الثالث عذخ   
 

 الحخب العادلة

السجاوالت والدياسة  الخابع عذخ    
 الجولية

 الحخب ضج اإلرىاب الخامذ عذخ    
 

 .الشذاشات واالستخاتيجيات التجريدية21

 :التالية التجريدية واالستخاتيجيات الشذاشات خالل مغ السدتيجفة التعمع نتاجات تصػيخ يتع
 اإلبجاعي التفكيخ استخاتيجية -
 الشاقج التفكيخ استخاتيجية -

 

 . أساليب التقييع ومتصمبات السادة22

 :التالية والستصمبات التقييع أساليب خالل مغ السدتيجفة التعمع نتاجات تحقق إثبات يتع
 والحػار السشاقذات -
 استشتاجية اسئمة -
 مقخر كل بعج لمصمبة والشقجي االبجاعي التفكيخ تحفيد -
  فرمية اختبارات -



 

 

 الدياسات الستبعة بالسادة .23

 (الشيائي االمتحان قاعة دخػل مغ الصالب حخمان يتع غيابات 6)  والغياب الحزػر سياسة -1

 الصالب يعتبخ ذلظ وبعج األولى دقائق عذخ مغ ألكثخ بالتأخيخ يدسح ال حال اية وعمى ، إضصخارية حاالت في إال مسشػع السحاضخة عغ التأخيخ)  السحاضخات عغ التأخيخ -2
 (السحاضخة عغ غائبا

 (صفخ لو يخصج السداق لسجرس مقبػل عحر بجون  االمتحان عغ الغياب)  االمتحانات عغ الغياب -3

 (الصالب مرمحة في ليذ دائسا   التأخيخ) السحجد الػقت في الػاجبات تدميع -4

 (تحقيق لجشة إلى الصالب بتحػيل رغب حال في بحلظ القدع رئيذ ويبمغ االمتحان ذلظ في صفخ لو يخصج االمتحان أثشاء غر بعسمية متمبدا يزبط شالب كل) الغر -6

 (األردنية الجامعة في الستبعة بالتعميسات االلتدام)الرفي الشطام عغ الخخوج -7

 (50)% الشيائي االمتحان ،(30)% الفرل مشترف امتحان ،%( 20) الفرل أعسال) الجرجات إعصاء -8

 السادة دراسة في تديع والتي بالجامعة الستػفخة الخجمات -9

 السعجات واألجيدة السصمػبة .24

 (Data Show) البيانات عخض جياز

 
 السخاجع.25
 

 2016العالقات الجولية التخرز والتشػع ، تخجسة ديسا الخزخا، ، نطخيات تيع دان، ميميا كػركي، ستيف سسيث 

 

 معمػمات إضافية 26.
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