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  مخطط املادة الدراسيت

 1. اؾم املاصة الفىغ العغبي الحضًث واملعاصغ

 2. عكم املاصة 3232222

ت،عملُت( ؾاعاث 2  الؿاعاث املعخمضة )هظٍغ
.3 

ت، عملُت( ؾاعاث 2  الؿاعاث الفعلُت )هظٍغ

باث الؿابلت/املخطلباث املتزامىت ال ًىحض
ّ
 4. املخطل

 5. اؾم البرهامج الفلؿفت

 6. عكم البرهامج 32

 7. اؾم الجامعت عت ألاعصهُتالجام

 8. اليلُت الاصاب

 9. اللؿم الفلؿفت

 10. مؿخىي املاصة بيالىعٍىؽ

 11. العام الجامعي/ الفصل الضعاس ي الثاوي 3312/3313

 12. الضعحت العلمُت للبرهامج بيالىعٍىؽ

ـ املاصة ال ًىحض  13. ألاكؿام ألازغي املشترهت في جضَع

 14. ضَعـلغت الخ اللغت العغبُت

ش  3312/3313 ش اؾخدضار مسطط املاصة الضعاؾُت/ جاٍع جاٍع

 مغاحعت مسطط املاصة الضعاؾُت
.15 
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 منّسق املادة .61

ض إلالىتروويما ًلي الغحاء إصعاج  .: عكم املىخب، الؿاعاث املىخبُت، عكم الهاجف، البًر

ض الالىترووي ا 3139092910َــ  3-1ر، ع  1-11ح، ر، ر   d.baniyasin@ju.edu.joلبًر

 

 الدكخور ضرار بني ياسين مدرسو املادة .61

ض إلالىتروويما ًلي الغحاء إصعاج  .: عكم املىخب، الؿاعاث املىخبُت، عكم الهاجف، البًر

 

 

 وصف املادة .61

 .مظوىع في الخطت الضعاؾُت املعخمضة َى  هما

دىاول كضاًا مثل ًضؽ طَا املؿاق الاحباعي لطلبت كؿم  الفلؿفت الاججاَاث الغئِؿت في الفىغ العغبي الحضًث واملعاصغ في عصغ النهضت وهظا العصغ الحضًث ٍو

ت   والضولت.فىغة الخلضم، الؿلفُت والاصىلُت، اللُبرالُت، النهضت، العلماهُت، إلاصالح وإلاصالح الضًني، الترار والحضازت، كضُت املغأة، الحٍغ
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 املادة وهخاجاث حعلمهاجدريس أهداف  19.

 :ألاَضاف - أ

 ًخعغف الطالب الى ظغوفى عىامل وشأة النهضت العغبُت الحضًثت. -

ً العغب في العصغ الحضًث. - ت والؿُاؾُت وإلاحخماعُت التي شغلذ حُل املفىٍغ  ًخعغف الطالب ألبغػ اللضاًا وإلاشيالُاث الفىٍغ

- .ً ً العغب املعاصٍغ  ًخعغف الطالب إلى أَم املفىٍغ

 ًخعغف الطالب على أَم كضاًا وإشيالُاث الفىغ العغبي املعاصغ -

م: ًخىكع مً الطالب عىض  - ب
ّ
 ًيىن كاصع  أناملاصة  إنهاءهخاحاث الخعل

 
 أن: على ا

 ًلم الطالب بشيل حُض بلضاًا ومشىالث الفىغ النهضىي العغبي. -

ين. - ً والنهضٍى ً العغب املعاصٍغ  ٌشيل خصُلت معغفُت بأبغػ مفىٍغ

 حشىُل مىكف معغفي وهلضي خىل ألافياع التي صعؾها في َظا املؿاقكاصع على  -

 

 

 لها والجدول الزمني املادة الدراسيت محخوى  .02



 

         

QF-AQAC-03.02.1.2 0                          مسطط املاصة الضعاؾُت 
 

 أؾالُب الخلُُم املغاحع
م 

ّ
هخاحاث الخعل

 املخدللت
 املدخىي  ألاؾبىع املضّعؽ

أؾـ الخلضم عىض 

مفىغي إلاؾالم، 

 فهمي حضعان

الىلاشاث والحىاعاث 

 مع الطلبت

ؾباب وعىامل ماهي أ

كُام خغهت النهضت 

 العغبُت

الضهخىع ضغاع بني 

 ًاؾين

ملضة عامت في  الاول 

ت  الظغوف الفىٍغ

لعصغي النهضت 

والعصغ الحضًث 

وإوعاهؿها على 

ً العغب  املفىٍغ

الفىغ العغبي في عصغ 

النهضت، البرث 

 خىعاوي

جدضير الطلبت 

 واملىاكشاث

ما هي طبُعت َظٍ 

الخدىالث وإوعياؾها 

 لفىغ العغبيعلى ا

ت  الثاوي  الخدىالث الفىٍغ

والؿُاؾُت 

والاحخماعُت في الفىغ 

العغبي الحضًث 

 واملعاصغ

إلاؾالم بين العلم 

 واملضهُت

جدصير الطلبت 

 واملىاكشاث

ماهي طبُعت هظغة 

إلاؾالم إلى العلم 

 واملضهُت

مً هخاب مدمض  الثالث 

عبضٍ، إلاؾالم بين 

أصىل -العلم واملضهُت

ؾالم في إلا  –إلاؾالم 

أوائل اللغن 

ً  العشٍغ

ماهي أؾباب الجمىص  جدضيراث ومىاكشاث هخاب مدمض عبضة

الفىغي في العالم 

 الاؾالمي

إلاؾالم بين العلم  الغابع 

الجمىص  –واملضًىت 

 –الفىغي وأؾبابه 

إلاؾالم ومضهُت 

 اوعوبا

اليىاهبي، طبائع 

 الاؾدبضاص

ما عالكت الاؾدبضاص  جدضيراث ومىاكشاث

مً العلم  ليل

 والضًً

مً هخاب عبض  الخامـ 

الغخمً اليىاهبي 

 –طبائع الاؾدبضاص 

ما َى الاؾدبضاص وما 

الاؾدبضاص  –طبُعخه 

 والضًً والعلم

طبائع  -اليىاهبي

 الاؾدبضاص

هلاشاث وجدضيراث 

 الطلبت

ما طبُعت العالكت 

بين الاؾدبضاص 

 والخسلف والترقي

 -الاؾدبضاص والترقي الؿاصؽ 

ص ووؾائل الاؾدبضا

 الخسلص مىه

ت جدضيراث الطلبت  هخاب مفهىم الحٍغ

 والحىاعاث

ت في  ما طبُعت الحٍغ

امجخمع إلاؾالمي في 

 العصغ الحضًث

مً هخاب عبض هللا  الؿابع 

العغوي مفهىم 

ت  مفهىم  –الحٍغ

ت في املجخمع  الحٍغ

 -إلاؾالمي الخللُضي

ت في  الضعىة الى الحٍغ

 العصغ الحضًث

تهخاب  جدضغ الطلبت  مفهىم الحٍغ

 والحىاعاث

ت  ما مغجىؼاث الحٍغ

اللُبرالُت وعالكتها 

ت ت الحٍغ  بىظٍغ

ت اللُبرالُت  الثامً   –الحٍغ

ت  ت الحٍغ  –هظٍغ

ت  إحخماعُاث الحٍغ
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هخاب الترار 

 والحضازت

ما هي مشيلت الترار  جدضيراث الطلبت

في الفىغ العغبي 

 املعاصغ

مً هخاب مدمض  الخاؾع 

الجابغي ما َى  عابض

الترار وما هي 

مشىالجه في الفىغ 

 العغبي

ما املىهج الظي  جضيراث الطلبت الترار والحضازت

 ًىاؾب صعاؾت الترار

ت  العاشغ  أَم املىاهج الفىٍغ

العغبُت التي صعؾذ 

اللغاءاث  –الترار 

ت للترار  العصٍغ

جدضيراث الطلبت  الترار والحضازت

 والحىاعاث

ه ما الىلض الظي ًىح

لللغاءاث املعاصغة 

 للترار

هلض الجابغي  الحاصي عشغ 

 لللغاءاث املعاصغة

جدضيراث الطلبت  الترار والحضازت

 واملىاكشاث

ما طبُعت املىهج 

 البضًل عىض الجابغي 

طبُعت املىهج الىلضي  الثاوي عشغ 

البضًل في كغاءة 

 الترار

جدضير الطلبت  الترار والحضازت

 واملىاكشاث

ما هي مشيلت 

صالت واملعاصغة الا 

 في الترار

مشيلت الاصالت  الثالث عشغ 

 واملعاصغة في الترار

غ  الغابع عشغ     مىاكشاث جلاٍع

وأبدار الطلبت 

 وأعمالهم
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 النشاطاث والاستراجيجياث الخدريسيت .06

غ هخاحاث الخعلم املؿتهضفت مً زالل  ًخم ؿُتجطٍى  الخالُت: اليشاطاث والاؾتراجُجُاث الخضَع

 ُل مىاكشاث الطلبت وخىاعاتهم أزىاء املداضغة وبعضَا.جفع -

 شغح ماصة معغفُت مً كبل املضعؽ واملىاكشت وألاؾئلت -

 جلضًماث الطلبت وجدضيراتهم. -

 كغاءاث أضافُت للطلبت للمؿاعضة على فهم املىضىعاث بصىعة أشمل. -

م. -  اشغان الطلبت في عملُت جلٍى

 

 الخقييم ومخطلباث املادة أساليب .00

 الخلُُم واملخطلباث الخالُت: أؾالُبزالل مً  املؿتهضفت هخاحاث الخعلم جدلمإزباث  ًخم

 جدضيراث الطلبت. -

ت -  أوعاق عمل صفُت واملاصة الفُضًٍى

 مىاكشاث صفُت -

 %(03%( الامخدان النهائي )23%(   اعمال الفصل )23الامخداهاث  امخدان مخصف الفصل ) -

 السياساث املخبعت باملادة .02

داؾب الطالب عىض الخجاوػ خؿب الىظام( والغُاب ؾت الحضىع ؾُا -أ  )جدبع الخعلُماث الخاصت بالحضىع والغُاب ٍو

خم اجباع العلُماث وألاهظمت في خال عضم جمىً ) الىكذ املدضصاث وحؿلُم الىاحباث في الغُاب عً الامخداه -ب جدضًض مىعض الامخداهاث وأًت واحباث صفُت ٍو

 دانالطالب مً أصاء الامخ

 والصحت إحغاءاث الؿالمت -ج

 )ال ٌؿمذ بالغش او الخغوج عً الىظام الصفي وجخم مداؾبت املسالف خؿب ألاهظمت والخعلمُاث( الغش والخغوج عً الىظام الصفي -ص

 )خؿب الخطت( إعطاء الضعحاث -ٌ

 اث الصفُت املىاص الفلمُت والاهترهذ()املصاصع واملغاحع الخلىُ حؿهم في صعاؾت املاصةالتي و الجامعت ب املخىفغة الخضماث -و

م والخعليم  .02
ّ
ب(مصادر الخعل  )املغافم، املعضاث، ألاحهؼة، البرمجُاث، املسخبراث، املشاغل، اماهً الخضٍع

 

 

 املراجع .02

 

ت املسصصت: - أ  الىخب املطلىبت، واللغاءاث واملىاص الؿمعُت والبصٍغ

 مدمض عبضٍ، إلاؾالم بين العلم واملضهُت. -

 ي حضعان،  أؾـ الخلضم عىض مفىغي ألاؾالم.فهم -

ت -  عبض هللا العغوي، مفهىم الحٍغ
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 مدمض عابض الجابغي، الترار والحضازت. -

 الفىغ العغبي في عصغ النهضت، البرث خىعاوي. -

 علي عبض الغاػق، إلاؾالم وأصىل الحىم. -

غ املغأة. -  كاؾم أمين، جدٍغ

 عبض الغخمً اليىاهبي، طبائع الاؾدبضاص -

ا مً املىاص الخعلُمُت الىعكُت وإلالىتروهُت.  الىخب  -ب  املىص ى بها، وغيَر

 

 

 

 معلوماث إضافيت 26.
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