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  مخطط املادة الدراسيت

 1. اشم اإلاادة الخكىىلىجيا واإلاجخمع

 2. سكم اإلاادة 5172012

 الصاعاث اإلاعخمذة )هظشيت،عمليت( 1
.3 

 الصاعاث الفعليت )هظشيت، عمليت( 1

باث الصابلت/اإلاخطلباث اإلاتزامىت ال ًىجذ
ّ
 4. اإلاخطل

 5. اشم البرهامج الخكىىلىجيا واإلاجخمع

 6. سكم البرهامج 20

 7. الجامعت اشم ألاسدهيت

 8. الكليت آلاداب

 9. اللصم علم الاجخماع

 10. مصخىي اإلاادة ماجصخير

 11. العام الجامعي/ الفطل الذساس ي 5712/5757

 12. الذسجت العلميت للبرهامج ماجصخير

 13. ألاكصام ألاخشي اإلاشتركت في جذسيض اإلاادة ال ًىجذ

 14. لغت الخذسيض عشبي

اإلاادة الذساشيت/ جاسيخ جاسيخ اشخحذار مخطط  

 مشاجعت مخطط اإلاادة الذساشيت
.15 
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 منّسق املادة .61

ذ ؤلالكتروويما ًلي الشجاء إدساج  .: سكم اإلاكخب، الصاعاث اإلاكخبيت، سكم الهاجف، البًر

 

 مدرسى املادة .61

ذ ؤلالكترووي: سكم اإلاكخب، الصاعاث اإلاكخبيت، سكم الهما ًلي الشجاء إدساج  .اجف، البًر

 m.alarabi@ju.edu.jo             7027272207  الخلفىن الخاص      57802   د.محمذ العشبي

 

 

 وصف املادة .61

 .مزكىس في الخطت الذساشيت اإلاعخمذة هى  كما

طىس الخاسيخي الزي طشأ عليها ودوس الثىسة الطىاعيت في الخلذم ًدىاول هزا اإلاصاق اهم اللضاًا اإلاشجبطت بالخكىىلىجيا خاضت ما ًخعلم بخعشيف الخكىىلجيا والخ

وبشكل خاص في حياة  الاطفال والشباب وكباس الصً. كما ًخضمً مجاالث الخكىىلىجيا اإلاخخلفه التي  وألافشادالخكىىلىجي وأزش الخكىىلىجيا في حياة اإلاجخمعاث 

 لىجيا في مجاالث الزساعت والخعليم والصحت والطب والاكتروهياث والىلل والفضاء وما الى رلك.الخكىى  إلى باإلضافتحشمل جكىىلىجيا الخىاضل الاجخماعي 
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 املادة ونخاجاث حعلمهاجدريس أهداف  19.

 :ألاهذاف -أ

 حعشيف الطالب بأهم اإلافاهيم واإلاططلحاث الخكىىلىجيت اإلاخخلفه. -1

 حعشيف الطالب بأهم مجاالث الخكىىلىجيا. -5

 لى جأزير الخكىىلىجيا في حياة الافشاد والجماعاث.الخعشف ا -1

 

 

م: ًخىكع مً الطالب عىذ  -ب
ّ
 ًكىن كادس  أناإلاادة  إنهاءهخاجاث الخعل

 
 أن: على ا

 

 

 

 

 

 

 لها والجدول الزمني املادة الدراسيت محخىي  .02

 

 :ألاولىلىحدة ا

  مططلحاث ومفاهيم جكىىلىجيه 

 

 حعشيف الخكىىلىجيا  1-1

 .ومططلحاث جكىىلىجيه مفاهيم  2-1

 

 الىحدة الثانيه : 

 الخطىس الخاسيخي للخكىىلىجيا

 

 اإلاشاحل الخاسيخيه للخطىس الخكىىلىجي  1-2     

 الثىسة الطىاعيت وأزشها في الخلذم الخكىىلىجي 2-2

 

 الىحدة الثالثه : 

 مجاالث الخلذم الخكىىلىجي

 

 جكىىلىجيا الاجطاالث  1 -3

 

 جكىىلىجيا الىلل 2 -3

 الخكىىلىجيا الطبيه  3 -3

 الخكىىلىجيا الخعليميه  3-4

 مجاالث أخشي  5 3-

 

 الىحدة الرابعه : 

 أزش الخكىىلىجيا في الافشاد والجماعاث
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 أزش الخكىىلىجيا في الافشاد 1 4 -

 أزش الخكىىلىجيا في الجماعاث 2 - 4

 

 الىحدة الخامسه : 

 معىكاث الخلذم الخكىىلىجي

 

 

 الىحدة السادسه : 

 جباًً اإلاصخىياث الخكىىلىجيه في العالم

 

 النشاطاث والاستراجيجياث الخدريسيت .06

 الخاليت: اليشاطاث والاشتراجيجياث الخذسيصيتجطىيش هخاجاث الخعلم اإلاصتهذفت مً خالل  ًخم

 

 الخقييم ومخطلباث املادة أساليب .00

 لخلييم واإلاخطلباث الخاليت:ا أشاليبخالل مً  اإلاصتهذفت هخاجاث الخعلم جحلمإزباث  ًخم

 عالمه  57الامخحان ألاول: 

 عالمه  57الامخحان الثاوي: 

 عالماث  17الابحار واإلاشاسكه : 

 عالمه  27الامخحان النهائي : 

 

 

 السياساث املخبعت باملادة .02

 والغياب شياشت الحضىس  -أ

 الىكذ اإلاحذداث وحصليم الىاجباث في الغياب عً الامخحاه -ب

 والصحت جشاءاث الصالمتإ -ج

 الغش والخشوج عً الىظام الطفي -د

 إعطاء الذسجاث -ٌ

 حصهم في دساشت اإلاادةالتي و الجامعت ب اإلاخىفشة الخذماث -و
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م والخعليم  .02
ّ
 )اإلاشافم، اإلاعذاث، ألاجهزة، البرمجياث، اإلاخخبراث، اإلاشاغل، اماكً الخذسيب(مصادر الخعل

 

 

 املراجع .02

 

 إلاطلىبت، واللشاءاث واإلاىاد الصمعيت والبطشيت اإلاخططت:الكخب ا  -أ

 

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

 

 

 

 معلىماث إضافيت 26.
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 --------------------------------الخىكيع -------------------------------------------العميذ: 


