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 1. اضم اإلاادة مشكالث فلطفيت

 2. ركم اإلاادة 3414222

 (ت،عمليتالطاعاث اإلاعخمذة )هظزي ضاعاث 4
.3 

 (ت، عمليتالطاعاث الفعليت )هظزي ضاعاث 4

ب ال يىحذ
ّ
 4. اإلاتزامىت اثاإلاخطلب/تالطابل اثاإلاخطل

 5. اضم البرهامج الفلطفت

 6. ركم البرهامج 4

 7. امعتاضم الج الجامعت ألاردهيت

 8. الكليت الاداب

 9. اللطم الفلطفت

 10. مطخىي اإلاادة بكالىريىص

 11. العام الجامعي/ الفصل الذراس ي الثاوي :3129/312

 12. الذرحت العلميت للبرهامج بكالىريىص

 13. ألاكطام ألاخزي اإلاشتركت في جذريظ اإلاادة ال يىحذ

 14. لغت الخذريظ العزبيت

جاريخ / مخطط اإلاادة الذراضيتاضخدذار  جاريخ :39/5/312

 مزاحعت مخطط اإلاادة الذراضيت
.15 

 

 الدكخور عامر شطارة منّسق املادة .61

 .: ركم اإلاكخب، الطاعاث اإلاكخبيت، ركم الهاجف، البريذ ؤلالكتروويما يلي الزحاء إدراج

 atara@ju.edu.joa.sh( 35:44ح، ر، خ ) 23-2

 الدكخور زيد زريقاث مدرسو املادة .61

 .: ركم اإلاكخب، الطاعاث اإلاكخبيت، ركم الهاجف، البريذ ؤلالكتروويما يلي الزحاء إدراج

 dr.zaidzuriqat@gmail.com 23-22ح، ر، خ 

 

 

 وصف املادة .61

 .مذكىر في الخطت الذراضيت اإلاعخمذة هى  كما

 ، الخفطير العلمي.، اإلاعزفت ألاخالكيت، اإلاعزفت اللبليت واإلاعزفت البعذيتخزيت ؤلارادة، وحىد هللا

 

 املادة ونخاجاث حعلمهاجدريس أهداف  19.

mailto:a.shatara@ju.edu.jo
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 :ألاهذاف -أ

 

 

م: يخىكع مً الطالب عىذ  -ب
ّ
 يكىن كادر  أناإلاادة  إنهاءهخاحاث الخعل

 
 أن: على ا

 

 

 

 

 

 

 لها والجدول السمني املادة الدراسيت محخوى  .02

 

 

 أضاليب الخلييم زاحعاإلا
م 

ّ
هخاحاث الخعل

 اإلاخدللت
 اإلادخىي  ألاضبىع اإلاذّرص

 الحزيت، حىن ضديىارث

عالم صىفي، حىضخايل 

 غاردهز

مىاكشت وامخدان 

 كصير

الخعزف على مفاهيم 

 واشكالياث الحزيت

 الحزيت 4، 3، 2 الذكخىر سيذ سريلاث

الىحه آلاخز للفلطفت، 

 د. عشمي طه

مىاكشاث وامخدان 

 ركصي

الخعزف على مفاهيم 

الليم واشكالياث 

 الاخالق

 الاخالق، علم الجمال 7، 6، 5 

الفكز الطياس ي 

الحذيث، د. فايش أبى 

 حابز

مىاكشاث وامخدان 

 كصير

الخعزف على مفهىم 

الذيمىكزاطيت والعذالت 

 وإشكالياتهما

 الذيمىكزاطيت والعذالت :، 9، 8 

مجلت العلىم 

 الاحخماعيت

 مىاكشاث وامخدان

 كصير

الخعزف على الىليضاث 

 مً الظاهز والجىهز

 الىليضاث 23، 22، 21 

 النشاطاث والاستراجيجياث الخدريسيت .06

 الخاليت: اليشاطاث والاضتراجيجياث الخذريطيتجطىيز هخاحاث الخعلم اإلاطتهذفت مً خالل  يخم

 اعذاد دوضيت للمادة حطهل على الطالب الزحىع إليها. -

 اإلاكثف بين الطلبت أهفطهم مً حهت وبمشاركت مً اإلاذرصالحىار  -

  الىلذ لالرآء وألاطزوخاث -

 

 الخقييم ومخطلباث املادة أساليب .00

 الخلييم واإلاخطلباث الخاليت: أضاليبخالل مً  اإلاطتهذفت هخاحاث الخعلم جدلمإزباث  يخم

 الخفكيرالىاكذ. اللذراث في مجالالامخداهاث، الاهخمام واإلاشاركت مً كبل الطالب، 
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 السياساث املخبعت باملادة .02

 والغياب ضياضت الحضىر  -أ

 الىكذ اإلادذداث وحطليم الىاحباث في الغياب عً الامخداه -ب

 والصحت إحزاءاث الطالمت -ج

 الغش والخزوج عً الىظام الصفي -د

 إعطاء الذرحاث -ٌ

 ادةحطهم في دراضت اإلاالتي و الجامعت ب اإلاخىفزة الخذماث -و

م والخعليم  .02
ّ
 )اإلازافم، اإلاعذاث، ألاحهشة، البرمجياث، اإلاخخبراث، اإلاشاغل، اماكً الخذريب(مصادر الخعل

 الصف. -

 ألاحهشة. -

 

 املراجع .02

 

 الكخب اإلاطلىبت، واللزاءاث واإلاىاد الطمعيت والبصزيت اإلاخصصت: - أ

 الحزيت، حىن ضديىارث مل -

 الىحه آلاخز للفلطفت، د. عىمي طه. -

 الفكز الطياس ي الحذيث، د. فايش أبى حابز. -

 .3الىليضاث، مجلت العلىم الاحخماعيت الصادرة عً حامعت ضطيف -

 عالم صىفي، حىضخايً غاردهز. -

 عشاء الفلطفت، بىئشيىص. -

 الكخب اإلاىص ى بها، وغيرها مً اإلاىاد الخعليميت الىركيت وؤلالكتروهيت.   -ب

 

 

 

 معلوماث إضافيت 26.

 

 

 

 

 --------------اريخ: الخ ----------------------الخىكيع: --------------------------  يطم اإلاادة:ممذرص أو 

 ----------------------------------------------- لخىكيعا-------------------------- / اللطم:ملزر لجىت الخطت

 ------------------------------------------------الخىكيع--------------------------  رئيظ اللطم:

 ----------------------------------------------- الخىكيع-------------------------- الكليت: ملزر لجىت الخطت/

 ------------------------------------------------الخىكيع -------------------------   العميذ:


