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 1. اصى انًادة تخطيط انًناهج

 2. رلى انًادة 0802710

 3. (نظريت،ػًهيت)انضاػاث انًؼتًذة  3

   (نظريت، ػًهيت)انضاػاث انفؼهيت  -

 4. انًتطهباث انًتزاينت/انًتطهّباث انضابمت -

 5. اصى انبرنايج 

 6. رلى انبرنايج 

 7. اصى انجايؼت انجايؼت األردنيت

 8. انكهيت كهيــت انؼهىو انتربىيـت

 9. انمضى لضى انًناهج وانتذريش

 10. يضتىي انًادة ياجضتير

 11. انفصم انذراصي/ انؼاو انجايؼي 2015/2016انفصم انذراصي األول 

 12. انذرجت انؼهًيت نهبرنايج انًاجضتير

 13. األلضاو األخري انًشتركت في تذريش انًادة ال يىجذ

 14. نغت انتذريش انهغت انؼربيت

تاريخ / تاريخ اصتحذاث يخطط انًادة انذراصيت 15/9/2015

 يراجؼت يخطط انًادة انذراصيت

.15 

  

 ينّضك انًادة. 16

ال ٕٚخذ 

 

 يذرصى انًادة. 17 

 األصتارة انذكتىرة تغريذ أبى طانب: اصى انًذرس

 (10-9)، انثالثبء (3-1)األحذ : انغبػبد انًكزجٛخ

 24592 :سلى انًكزت انفشػٙ

tabutaleb@ju.edu.jo :   انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ

  
وصف انًادة . 18 

كًب ٚزُبٔل أٚعب ثؼط انًُبرج فٙ .  ٚزُبٔل ْزا انًغبق يفٕٓو انًُٓبج ٔانزصٕساد انًخزهفخ نّ، ٔانؼٕايم انزٙ رؤثش فٙ رخطٛطّ

رخطٛطّ، ٔكزنك ػًهٛخ رصًٛى انًُٓبج ٔانزٙ رشًم صٛبغخ األْذاف، اخزٛبس انًحزٕٖ ٔانخجشاد انزؼهًٛخ، رُظٛى انًحزٕٖ، 

 .اعزشارٛدٛبد انزذسٚظ ٔانزؼهى، رمٕٚى انًُٓبج ٔظجػ خٕدرّ

 

 

 

 

 

 

  

mailto:tabutaleb@ju.edu.jo
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 أهذاف تذريش انًادة ونتائجها 19 

:ٚٓذف ْزا انًغبق إنٗ أٌ ٚحمك انذاسط يب ٚهٙ: أهذاف انًضاق  

 

:األهذاف انًؼرفيت:  أوال   

.أٌ ٚؼٙ انزؼذد فٙ يفبْٛى انًُٓبج ٔرصٕسارّ ٔاٌ ٚفٓى أعجبثّ- 1  

.أٌ ٚفٓى انًمصٕد ثؼًهٛخ رخطٛػ انًُٓبج ٔاٌ ٚفٓى يكَٕبرٓب األعبعٛخ- 2  

.أٌ ٚفٓى ػُبصش رصًٛى انًُٓبج ٔانًزغٛشاد انزٙ رؤثش فٙ رؼٍٛٛ كم يُٓب- 3  

اكزغبة يؼشفخ َظشٚخ ثزٕخٓبد رخطٛػ انًُٓبج انًذسعٛخ- 4  

.أٌ ٚفٓى انؼٕايم انزٙ رؤثش فٙ رُفٛز انًُٓبج- 5  

  .أٌ ٚفٓى انًمصٕد ثزمٛٛى انًُٓبج ًَٔبرخّ انًخزهفخ- 6

 
:اننىاتج انتؼهًيت :ثانيا   

صٚبدح لذسح انًزؼهى ػهٗ فحص انًُٓبج انًذسعٙ فٙ يدبل انزخصص ٔانزؼشف ػهٗ انطشق انًغزخذيخ فٙ رُظًٛٓب - 1  

رطجٛك ثؼط ًَبرج  انزخطٛػ انًغزخذيخ فٙ رخطٛػ ٔرطٕٚش انًُٓبج انًذسعٙ فٙ يدبل انزخصص  - 2  

صٚبدح لذسح انًزؼهى ػهٗ ارخبر انًٕالف انًالئًخ انًزؼهمخ ثصُغ انمشاساد انًُٓدٛخ- 3  

 4 -صٚبدح لذسح انًزؼهى فٙ انحكى ػهٗ خٕدح انًُٓبج انًذسعٙ فٙ يدبل انزخصص.  

  

 

 انًادة انذراصيت وانجذول انزيني نها يحتىي. 20 

 نتاجاث انتؼهّى انًتحممت األصبىع انًحتىي 

: انىحذة األونً

 يفبْٛى أعبعٛخ نهًُٓح

 

ثشَبيح نهذساعبد، يحزٕٖ يمشساد، : يفبْٛى انًُٓح انذساعٙ رطٕس  األٔل

 .يخطػ نخجشاد انزؼهى، ثُٛخ انًُٓح، خجشاد يكزغجخ
 انطجٛؼخ اإلَغبَٛخ، خصبئص انطهجخ، ثمبفخ : انؼٕايم انًؤثشح فٙ ثُبء انًُٓح

 .انًدزًغ، فهغفخ انًدزًغ
 

  :انىحذة انثانيت
األعظ انفهغفٛخ 

 نهًُٓح

 .انفهغفبد اإلَغبَٛخ ٔرطجٛمبرٓب فٙ انًُبْح  انثبَٙ

 انًُٓح اإلَغبَٙ، يُٓح انزدذٚذ االخزًبػٙ، : فهغفبد يؼبصشح فٙ انًُبْح

 .انًُٓح انزكُٕنٕخٙ، يُٓح انًٕاد األكبدًٚٛخ

:  انىحذة انثانثت

األعظ االخزًبػٛخ 

 ٔانُفغٛخ نهًُٓح

 

 .انًُٓح ٔانًُٕ انشبيم نهطهجخ  انثبنث

 ػاللخ انًُٓح ثجٛئخ انطهجخ. 

 ٌانًُٓح ٔانًُٕ انًزٕاص. 

 ًُٕانًُٓح ٔخصبئص ان. 

 ًُٕانًُٓح ٔيشاحم ان. 

 حبخبد انطهجخ. 

 انًُٓح ٔرٔ٘ انحبخبد انخبصخ. 

:  انىحذة انرابؼت

 يكَٕبد انًُٓح

 .أْذاف انًُٓح انًذسعٙ  انشاثغ

 ٙيحزٕٖ ٔرُظٛى انًُٓح انًذسع. 

 ّغشق انزذسٚظ ٔإَٔاػ. 

: انىحذة انخايضت  

انُشبغ انًذسعٙ 

 ٔانًُٓح

 .يفٕٓو انُشبغ انًذسعٙ ٔيذنٕالرّ  انخبيظ
 ٙأًْٛخ ٔٔظبئف انُشبغ انًذسع. 
 ٙيؼبٚٛش ٔيحذداد انُشبغ انًذسع. 
 ّأعظ اخزٛبس انُشبغ انًذسعٙ ٔيدبالر. 



 الجامعة األردنية                         مخطط المادة الدراسية                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

3 
 

 ٙانششٔغ انٕاخت رٕافشْب فٙ انُشبغ انًذسع. 
 

:انىحذة انضادصت  

 انًُٓح انًحٕس٘

 .أعظ انًُٓح انًحٕس٘  انغبدط

 ٘رخطٛػ انًُٓح انًحٕس. 

 ٘يضاٚب انًُٓح انًحٕس. 

 ٘صؼٕثبد ٔرحذٚبد انًُٓح انًحٕس. 

 

 ايتحاٌ ينتصف انفصم

 

:انىحذة انضابؼت  

: رُظًٛبد انًُٓح

رخطٛػ انًُٓح 

 ٔرُظًّٛ

 .انؼاللخ ثٍٛ ػُبصش انًُٓح  السابع

 انًفبْٛى انًزؼهمخ ثجُبء ٔرخطٛػ ٔرُظٛى انًُٓح. 

 إَٔاع انزخطٛػ نهًُٓح. 

 رُظًٛبد انًُٓح. 

:انثاينتانىحذة   

: رُظًٛبد انًُٓح

يُٓح انًٕاد انذساعٛخ 

 انًُفصهخ

 .يفٕٓو يُٓح انًٕاد انذساعٛخ انًُفصهخ  الثامن

 ِخصبئص يُٓح انًٕاد انذساعٛخ َٔمذ. 

 يشكالد يُٓح انًٕاد انذساعٛخ انًُفصهخ. 

 رمٕٚى ٔرؼذٚم يُٓح انًٕاد انذساعٛخ. 

:انتاصؼتانىحذة   

: رُظًٛبد انًُٓح

 انٕحذاد انذساعٛخ

 .يفٕٓو انٕحذاد انذساعٛخ ٔانؼٕايم انزٙ أثشد فٙ ظٕٓسْب  التاسع

 إَٔاع انٕحدبد انذساعٛخ ٔخصبئصٓب. 

 رخطٛػ ٔثُبء انٕحذح انذساعٛخ. 

 رذسٚظ ٔرُفٛز انٕحذح انذساعٛخ. 

:انؼاشرةانىحذة   

 رمٕٚى انًُٓح
 .أًْٛخ انزمٕٚى، خطٕارّ، أعغّ، إَٔاػّ  الحادي عشر العاشر

 غشق رمٕٚى انًُٓح. 

 يصبدس انًؼهٕيبد فٙ ػًهٛخ رمٕٚى انًُٓح. 

 ًَبرج رمٕٚى انًُبْح. 

 يدبالد رمٕٚى انًُبْح. 

 

اننشاطاث واالصتراتيجياث انتذريضيت. 21   

: ٚزى رطٕٚش َزبخبد انزؼهى انًغزٓذفخ يٍ خالل انُشبغبد ٔاالعزشارٛدٛبد انزذسٚغٛخ انزبنٛخ

 انًحبظشح ، انًُبلشخ ٔانحٕاس فٙ انًدًٕػبد انصفٛخ، ػشٔض يٍ انطهجخ. 

 

 

أصانيب انتمييى ويتطهباث انًادة . 22 

 :ٚزى إثجبد رحمك َزبخبد انزؼهى انًغزٓذفخ يٍ خالل أعبنٛت انزمٛٛى ٔانًزطهجبد انزبنٛخ

 

 %30                  اختبار نصف الفصل  - 1

 %30    كتابة تقارير وعروض لمهمات محددة  - 2 
 %40                   اختبار نهائي       - 3 

 %100               انًدًٕع                               

 

انضياصاث انًتبؼت بانًادة . 23

 انحعٕس إنٗ لبػخ انًحبظشح فٙ انٕلذ انًحذد. 

 انزحعٛش انًغجك. 

 سادانًشبسكخ انفبػهخ أثُبء انًحبض. 

 رغهٛى خًٛغ انٕاخجبد فٙ انٕلذ انًحذد. 

 ًُٚغ اعزؼًبل انٓبرف انخهٕ٘ فٙ أثُبء انًحبظشح. 
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انًؼذاث واألجهزة انًطهىبت . 24

 .رُفز انًحبظشاد فٙ انمبػخ انذساعٛخ 

 

 انًراجغ. 25
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