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 مخطط املادة الدراسيت

 1. اظم اإلاادة جاسيخ كطش إظالمي خذًث

 2. سكم اإلاادة 2392918

 العاعاث اإلاعخمذة )هظشيت،عمليت( (9، 3ظاعاث ) 3
.3 

 العاعاث الفعليت )هظشيت، عمليت( (9، 3ظاعاث ) 3

باث العابلت/اإلاخطلباث اإلاتزامىت -
ّ
 4. اإلاخطل

 5. اظم البرهامج الذكخىساٍ

 6. سكم البرهامج 99

 7. اظم الجامعت الجامعت ألاسدهيت

 8. الكليت آلاداب

 9. اللعم الخاسيخ

 10. معخىي اإلاادة الذكخىساٍ

 11. العام الجامعي/ الففل الذساس ي 2919/2929الففل ألاول 

 12. الذسحت العلميت للبرهامج الذكخىساٍ

 13. ألاكعام ألاخشي اإلاؽتركت في جذسيغ اإلاادة  -

 14. لغت الخذسيغ اللغت العشبيت

جاسيخ اظخدذار مخطط اإلاادة الذساظيت/ جاسيخ  

 مشاحعت مخطط اإلاادة الذساظيت
.15 
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 منّسق املادة .61

ذ ؤلالكترووي  .الشحاء إدساج ما ًلي: سكم اإلاكخب، العاعاث اإلاكخبيت، سكم الهاجف، البًر

 

 مدرسو املادة .61

ذ ؤلالكتروويالشحاء إدساج ما ًلي:   .سكم اإلاكخب، العاعاث اإلاكخبيت، سكم الهاجف، البًر

 ali.mahafzah@ju.edu.jo– 24689  -الذكخىس علي مدافظت 

 

 وصف املادة .61

 .كما َى مزكىس في الخطت الذساظيت اإلاعخمذة

العشماهيت، وإًشان في عهذ ألاظشة اللاحاسيت، وبذاًت اهفخاح إًشان على  -إًشان في العهذ الففىي، والعالكاث الففىيتحؽمل الخطت الذساظيت إلادت عامت عً  -

شب العاإلايت ألاولى، الغشب، واإلاعاسضت العياظيت لىاـش الذًً ؼاٍ، والؽاٍ مظفش الذًً، والامخياصاث ألاحىبيت في إًشان، والحشكت الذظخىسيت، وإًشان في الح

سضا بهلىي عً العشػ  ًشان في عهذ الؽاٍ سضا بهلىي، وظياظت الؽاٍ سضا الذاخليت والىفطيت وؤلاًشاهيت ألامشيكيت، والاخخالل ؤلاهكلىظىفييتي إلًشان، وجىاصل وإ

 البىه مدمذ.

طاخت بمدمذ مفّذق، زىسة الؽاٍ البيضاء، خكم كما حؽمل إًشان في عهذ مدمذ سضا بهلىي، والجزاع بحن الجبهت الىطىيت وؼشكت الىفط ؤلاهكلىإًشاهيت، وؤلا  -

 .الؽاٍ اإلاطلم وحىىن العظمت، الؽاٍ واللىميت الفاسظيت، الؽاٍ والثروة الىفطيت، وعالكاث إًشان الخاسحيت في عهذ الؽاٍ مدمذ سضا بهلىي 

 ( 1979 -1977بذاًت الشىسة ؤلاظالميت ) -

 (.1982 -1979)الفشاع على العلطت بحن سحال الذًً والليبراليحن  -

 (.1997 -1983الليادة الذًييت في مىاحهت مؽكالث اإلاجخمع ؤلاًشاوي ) -

 إًشان في عهذ الخميني. -

 إًشان في عهذ سفعىجاوي. -

 مىجضاث الشىسة في إًشان. -

الخيحن واإلادافظحن اإلادؽذدًً ) -  (.2913 -2995افظحن على العلطت ( وحؽمل )إًشان في عهذ مدمذ خاجمي واظديالء اإلاد2913 -1997إًشان بحن ؤلـا

 (.1988 -1989العشاكيت ) -الحشب ؤلاًشاهيت -

 العشبيت. -العالكاث ؤلاًشاهيت -

 عالكاث إًشان مع دول آظيا الىظطى واللفلاط. -

 ألامشيكيت. -العالكاث ؤلاًشاهيت -

 ألاوسوبيت. -العالكاث ؤلاًشاهيت -

 العىفياجيت والشوظيت. -العالكاث ؤلاًشاهيت -
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 أهداف جدريس املادة ونخاجاث حعلمها 19.

 ألاَذاف: -أ

 

 

 على أن: -ب
ً
م: ًخىكع مً الطالب عىذ إنهاء اإلاادة أن ًكىن كادسا

ّ
 هخاحاث الخعل

 ؤلاإلاام بىمارج مً جطىس الفكش العياس ي وجطبيلاجه العمليت في الحياة العياظيت اإلاعاـشة. -

 ذاس الضمً.جدليل الىظم واظخخالؿ العبر مً جطىسَا على م -

 كياط الىاكع على جلك ألاخذار. -

 اكدعاب مهاساث الخفكحر العياس ي والاحخماعي والذًملشاطي الىاكذ. -

 

 

 

 املادة الدراسيت والجدول الزمني لها محخوى .02

 أظاليب الخلييم اإلاشاحع
م 

ّ
هخاحاث الخعل

 اإلاخدللت
 اإلادخىي  ألاظبىع اإلاذّسط

   

د. علي 

 مدافظت

 ألاول 

25/9/2919 

إلادت عامت عً إًشان في العهذ 

 .الففىي 

 .العشماهيت -العالكاث الففىيت

 .إًشان في عهذ ألاظشة اللاحاسيت

 بذاًت اهفخاح إًشان على الغشب

   

د. علي 

 مدافظت

 الشاوي

2/19/2919 

عاسضت العياظيت لىاـش الذًً اإلا

 .ؼاٍ

 .الؽاٍ مظفش الذًً

 .الامخياصاث ألاحىبيت في إًشان

 .الذظخىسيتالحشكت 

 .إًشان في الحشب العاإلايت ألاولى

   

د. علي 

 مدافظت

 الشالث

9/19/2919 

 .ًشان في عهذ الؽاٍ سضا بهلىي إ

ظياظت الؽاٍ سضا الذاخليت 

 .والىفطيت وؤلاًشاهيت ألامشيكيت

 .الاخخالل ؤلاهكلىظىفييتي إلًشان

جىاصل سضا بهلىي عً العشػ 

 البىه مدمذ.

   

د. علي 

 مدافظت

 الشابع

16/19/2919 

 .إًشان في عهذ مدمذ سضا بهلىي 

طىيت الجزاع بحن الجبهت الى 

 .وؼشكت الىفط ؤلاهكلىإًشاهيت

 ؤلاطاخت بمدمذ مفّذق

   

د. علي 

 مدافظت

 الخامغ

23/19/2919 

 .زىسة الؽاٍ البيضاء

خكم الؽاٍ اإلاطلم وحىىن 

 .العظمت

 .الؽاٍ واللىميت الفاسظيت
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 .لؽاٍ والثروة الىفطيتا

عالكاث إًشان الخاسحيت في عهذ 

 الؽاٍ مدمذ سضا بهلىي 

د. علي    

 مدافظت

 العادط

39/19/2919 

 -1977بذاًت الشىسة ؤلاظالميت )

1979) 

   

د. علي 

 مدافظت

 العابع

6/11/2919 

الفشاع على العلطت بحن سحال 

 -1979الذًً والليبراليحن )

1982.) 

الليادة الذًييت في مىاحهت 

اإلاجخمع ؤلاًشاوي مؽكالث 

(1983- 1997.) 

د. علي    

 مدافظت

 الشامً

13/11/2919 

 إًشان في عهذ الخميني.

د. علي    

 مدافظت

 الخاظع

29/11/2919 

 إًشان في عهذ سفعىجاوي

   

د. علي 

 مدافظت

 العاؼش

27/11/2919 

 مىجضاث الشىسة في إًشان.

الخيحن  إًشان بحن ؤلـا

 -1997واإلادافظحن اإلادؽذدًً )

( وحؽمل )إًشان في عهذ 2913

مدمذ خاجمي واظديالء 

 -2995)اإلادافظحن على العلطت 

2913.) 

   
د. علي 

 مدافظت

 الحادي عؽش

4/12/2919 

 العشاكيت -الحشب ؤلاًشاهيت

(1989- 1988.) 

 العشبيت. -العالكاث ؤلاًشاهيت

   
د. علي 

 مدافظت

 الشاوي عؽش

11/12/2919 

عالكاث إًشان مع دول آظيا 

 الىظطى واللفلاط.

 ألامشيكيت -العالكاث ؤلاًشاهيت

   
د. علي 

 مدافظت

 الشالث عؽش

18/12/2919 

 ألاوسوبيت -العالكاث ؤلاًشاهيت

العىفياجيت  -العالكاث ؤلاًشاهيت

 والشوظيت.

 

 . النشاطاث والاستراجيجياث الخدريسيت06

 جطىيش هخاحاث الخعلم اإلاعتهذفت مً خالل اليؽاطاث والاظتراجيجياث الخذسيعيت الخاليت:ًخم 
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 . أساليب الخقييم ومخطلباث املادة00

 ًخم إزباث جدلم هخاحاث الخعلم اإلاعتهذفت مً خالل أظاليب الخلييم واإلاخطلباث الخاليت:

 الىاحباث واإلاؽاسكت الففيت. -

 البدث العلمي.بدث سئيس ي جخىفش فيه ملىماث  -

 امخدان نهاًت الففل. -

 السياساث املخبعت باملادة .02

 ظياظت الحضىس والغياب -أ

 الغياب عً الامخداهاث وحعليم الىاحباث في الىكذ اإلادذد -ب

 الغؾ والخشوج عً الىظام الففي -ج

 إعطاء الذسحاث -د

 الخذماث اإلاخىفشة بالجامعت والتي حعهم في دساظت اإلاادة -ٌ

م والخعليم  .02
ّ
 )اإلاشافم، اإلاعذاث، ألاحهضة، البرمجياث، اإلاخخبراث، اإلاؽاغل، اماكً الخذسيب(مصادر الخعل

 

 

 املراجع .02

 

 الكخب اإلاطلىبت، واللشاءاث واإلاىاد العمعيت والبفشيت اإلاخففت:  -أ

 

ا مً اإلاىاد الخعليميت الىسكيت وؤلالكتروهيت.   -ب  الكخب اإلاىص ى بها، وغحَر

 - اإلاشاحع العشبيتأ -

 .، دائشة الؽؤون الشلافيت لإلًشاهيحن في الخاسج، طهشان، بذون جاسيخ2999إًشان على أعخاب عام  -

 . 1968بهلىي، مدمذ سضا، الشىسة البيضاء، جشحمت ـادق وؽأث، اإلاكخبت ؤلامبراطىسيت البهلىيت، طهشان،  -

ألاضالع: مشاكض الشلل وهلاط الضعف، في مدمذ الععيذ عبذ اإلاؤمً وآخشون إًشان: حمهىسيت  خماد، مذخذ أخمذ، الىظام العياس ي ؤلاًشاوي الخماس ي -

 . 2919إظالميت أم ظلطىت خميييت الهيئت اإلافشيت العامت للكخاب، اللاَشة 

 . 1978 دسوط في الجهاد: وزائم ومىاكف مً معحرة حهاد الامام اللائذ آًت هللا الخميني، ميؽىساث مجلت فلعطحن، بحروث، -

شة العيذ الشىسة ؤلاًشاهيت: ألابعاد الاحخماعيت والعياظيت، مشكض الذساظاث العياظيت والاظتراجيجيت باألَشام، اللاَشة،  -  . 1985َص

 . 1999، الكىيذ، حؽشيً ألاول /أكخىبش 259(، عالم اإلاعشفت، العذد  1979 - 1996العبكي آمال، جاسيخ إًشان العياس ي بحن زىسجحن )  -

 . 1979ؼخا إبشاَيم الذظىقي، الشىسة ؤلاًشاهيت: الجزوس ألاًذًىلىحيت، الىطً العشبي، بحروث،  -

 . 1999شحادة مهذي وحىاد بؽاسة، إًشان: جدذًاث العليذة والشىسة، مشكض الذساظاث العشبي ألاوسوبي، باسيغ،  -

 . 1997 ،ؽش والخىصيع، بحروث، الطبعت الشاهيتؼشاسة وضاح، دولت خضب هللا: لبىان مجخمعا إظالميا، داس النهاس للي -

ظاث الىخذة ـبرا خعً، عً الصحىة ؤلاظالميت في لبىان، في إظماعيل ـبري عبذ هللا وآخشون، الحشكاث ؤلاظالميت اإلاعاـشة في الىطً العشبي، مشكض دسا -

 . 1987العشبيت، بحروث، 

 . 2919ميت أم ظلطىت خميييت، الهيئت اإلافشيت العامت للكخاب، اللاَشة، عبذ اإلاؤمً، مدمذ الععيذ وآخشون، إًشان: حمهىسيت إظال  -

 . 2999الغشيب، فيعان دولت الحشط الشىسي، واحهاض الشىسة الخضشاء، الذاس العشبيت للعلىم هاؼشون، بحروث،  -

شان: حمهىسيت إظالميت أم ظلطىت خميييت، الهيئت اإلافشيت اللباد، مفطفى، طائش إًشان الخشافي زالسي ألاحىدت، في مدمذ الععيذ عبذ اإلاؤمً وآخشون، إً -

 . 2919العامت للكخاب، اللاَشة، 

 . 1975(، ألاَليت لليؽش والخىصيع، بحروث، 1914-1798مدافظت، علي، الاججاَاث الفكشيت عىذ العشب في عفش النهضت ) -

 2992(، مشكض دساظاث الىخذة العشبيت، بحروث، 1995 –1945، أإلااهيا والىخذة العشبيت )                 

 . 2912، خشوب الخليج في مزكشاث العاظت والععكشيحن الغشبيحن، اإلاؤظعت العشبيت للذساظاث واليؽش، بحروث،                  
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 .هاؼش، وبذون جاسيخ مغىيت أخمذ، الخميني: أكىاله وأفعاله، بذون  -

للي أخمذ، مىظىعت الحشكاث الاظالميت في الىطً العشبي وإًشان وجشكيا، مشكض دساظاث الىخذة العشبيت بحروث،  -  . 2994مـى

طىت ، في مدمذ الععيذ عبذ اإلاؤمً وآخشون، إًشان: حمهىسيت إظالميت أم ظل2999هاجي، مدمذ عباط، خشيطت اللىي العياظيت في ضىء اهخخاباث  -

 . 2919خميييت، الهيئت اإلافشيت العامت للكخاب، اللاَشة، 

 . 1983َيكل، مدمذ خعىحن، مذافع آًت هللا: كفت إًشان والشىسة، داس الؽشوق، بحروث، الطبعت الشالشت،  -

لتها بالباطىيت والفهيىهيت، داس اإلاذوي للطباعت والي -  . 1986ؽش والخىصيع، حذة، الىكيل، عبذ الشخمً، البهائيت: جاسيخها وعليذتها ـو
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 - ج الذوسياث والصحف

 . 2913/  6/  16)ملال إلاهذي خلجي مً معهذ واؼىطً لذساظاث الؽشق ألاوظط مترحم إلى العشبيت(، وعذد  2913/  5/  12الشأي )ًىميت أسدهيت( عمان في  -

 )ملال لشوال خلف في 2913/  5/  18العبيل )ًىميت أسدهيت( عمان في  -

طاهيت -  . 2913/  6/  16، وعذد (The Financial Times الصحيفت البًر

 )ملال لليس ي َيلي في مجلت 2913/  6/  8الغذ )ًىميت أسدهيت( عمان في  -
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- Foreign Policy  الاهخخاباث ؤلاًشاهيتبعىىان " اإلاعألت الىىويت في The Nuclear Issue in Iran`s Elections "جشحمت عبذ الشخمً الحعطيني ،). 

 . 2913/  5/  31و  2913/  5/  25و  2913/  5/  7واعذاد الغذ في  -

 2913/  6/  16، وعذد 2913/  6/  9العشب اليىم )ًىميت أسدهيت( عمان في  -

 معلوماث إضافيت 26.
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