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 رؤية القسم: -1
بمسمى قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية.   1991تأسس قسم وحدة متطلبات الجامعة المُساندة سنة        

تم تغيير مسمى القسم ليصبح "قسم العلوم  2012/2013الدراسي األول للعام الجامعي ومع بداية الفصل 

 . "اإلنسانية ومتطلبات الجامعة

وبهذا فقد أصبح القسم يشتمل على مواد متنوعة تنتظم في كونها جميعاً متطلبات ترفد الطلبة بالمهارات       

المواد نخبة من األساتذة المتميزين، من ذوي الخبرة األساسية في مجاالتها المتعددة. ويقوم بتدريس هذه 

وتتكون هيئة التدريس من سبعة  أعضاء، يحمل ثالثة  منهم درجة أستاذ  .والكفاءة في مجاالت اختصاصاتهم

 .مساعد، وأربعة  بدرجة مدرس

الدولي، من وألعضاء هيئة التدريس حضوٌر ثقافي وعلمي واسع في المشهد الثقافي المحلي والعربي و       

خالل مشاركتهم في المؤتمرات العلمية والندوات الثقافية، ومشاركتهم في مؤتمر فيالدلفيا الدولي وندوات 

كلية اآلداب والفنون، وعضويتهم في المراكز العلمية العالمية. كما ينهض أساتذة قسم وحدة متطلبات الجامعة 

ارية واالختيارية ومتطلبات الكلية اإلجبارية المساندة بعبء تدريس عدد من متطلبات الجامعة اإلجب

 .واالختيارية

 

 رسالة القسم: .2

تتمحور رسالة القسم حول تقديم مساقات الدعم في مجاالت المعرفة والعلوم االجتماعية واإلنسانية بهدف         

لتكون مواءمة لمتطلبات روح بناء المهارات االجتماعية للطلبة والمجتمع المحلي، واالرتقاء بمستوى المتطلبات 

العصر وقادرة على استيعاب المتغيرات الدولية في ظل العولمة وزوال الحواجز الثقافية واالقتصادية وبناء 

شخصية للطالب قادرة على مثل هذا الدور، وتوظيف وتكريس الخبرات والمعارف العلمية النظرية والتطبيقية 

 التعليمية والثقافية خدمة للعملية التعلمية. ألعضاء هيئة التدريس في كافة المجاالت

 . نتاجات البرنامج ومدى تأهيله الخريجين اكاديميا ومهنيا:3

 قسم العلوم االنسانية ليس قسماً اكاديمياً.

جددددول المدددواد المطروزدددة وتو يعهدددا ئلدددت ائسددداص هيلدددة التددددري  للف ددد  الوازدددد   ا ول  4

2018/2019). 

 8201/9201للف   الدراسي ا ول للعام الجامعي جدول المواد المطروزة 

 

 الساعات المعتمدة الوقت المقترح اليوم الشعبة رقم المادة اسم المادة مدرس المادة

 3 11:00-10:10 ح ث خ 1 111101 التربية الوطنية منار أحمد

 3 15:45-14:15 ن ر 2 111101 التربية الوطنية عبد السالم العودات

 3 12:00-11:10 ح ث خ 3 111101 الوطنيةالتربية  هـ.ت

 3 14:00-13:10 ح ث خ 4 111101 التربية الوطنية هشام بني عمرو

 3 13:00-12:10 ح ث خ 5 111101 التربية الوطنية هـ.ت

 3 15:00-14:10 ح ث خ 6 111101 التربية الوطنية هـ.ت

 3 11:15-09:45 ن ر 7 111101 التربية الوطنية منار أحمد

 3 11:15-09:45 ن ر 8 111101 التربية الوطنية عبير أبو وردة

 3 14:15-12:45 ن ر 9 111101 التربية الوطنية د. فدوى نصيرات

 3 12:45-11:15 ن ر 10 111101 التربية الوطنية عبد السالم العودات



 3 14:15-12:45 ن ر 11 111101 التربية الوطنية منار أحمد

 3 12:45-11:15 ن ر 12 111101 التربية الوطنية هشام بني عمرو

 3 11:00-10:10 ح ث خ 13 111101 التربية الوطنية عبير أبو وردة

 3 12:00-11:10 ح ث خ 14 111101 التربية الوطنية هـ.ت

 3 12:00-11:10 حثم 1 111100 العلوم العسكرية سمير عياصرة

 3 13:00-12:10 حثم 2 111100 العلوم العسكرية سمير عياصرة

 3 11:00-10:10 ح ث خ 1 111133 (1فكر وحضارة إنسانية ) د. فدوى نصيرات

 3 12:00-11:10 ح ث خ 2 111133 (1فكر وحضارة إنسانية ) منار أحمد

 3 13:00-12:10 ح ث خ 3 111133 (1فكر وحضارة إنسانية ) زهير توفيق

 3 14:00-13:10 خح ث  4 111133 (1فكر وحضارة إنسانية ) منار أحمد

 3 11:15-09:45 ن ر 5 111133 (1فكر وحضارة إنسانية ) د. فدوى نصيرات

 3 12:45-11:15 ن ر 6 111133 (1فكر وحضارة إنسانية ) زهير توفيق

 3 12:00-11:10 ح ث خ 1 111112 مقدمة في علم النفس عبير أبو وردة

 3 11:00-10:10 ث خ ح 2 111112 مقدمة في علم النفس د . عدنان الطوباسي

 3 14:00-13:10 ح ث خ 3 111112 مقدمة في علم النفس عبير أبو وردة

 3 15:00-14:10 ح ث خ 4 111112 مقدمة في علم النفس هـ.ت

 3 11:15-09:45 ن ر 5 111112 مقدمة في علم النفس هـ.ت

 3 14:15-12:45 ن ر 6 111112 مقدمة في علم النفس عبير أبو وردة

 3 11:00-10:10 ح ث خ 1 0111138 فكر و ثقافة غربية هـ.ت

 3 11:00-10:10 ح ث خ 1 0111140 مدخل الى علم االتصال هشام بني عمرو

 3 15:45-14:15 ن ر 2 0111140 مدخل الى علم االتصال هشام بني عمرو

 3 11:15-09:45 ن ر 1 0111145 الدعاية والرأي العام د موفق ابو حمود

 3 11:00-10:10 ح ث خ 1 0111155 الجغرافيا السياسية حمودد موفق ابو 

 3 11:00-10:10 ح ث خ 1 0111160 مناهج البحث أمجد الزعبي د.

 3 11:15-09:45 ن ر 2 0111160 مناهج البحث أمجد الزعبي د.

 3 11:00-10:10 ح ث خ 1 0111138 فكر و ثقافة غربية هـ.ت

 

 

 

 .وفق النموذج المعتمد في الجامعة  SyllabusCourseائداد مخطط المواد .5

 سائات معتمدة( 3( التربية الوطنية  0111101 .1

مادة التربية الوطنية من المتطلبات اإلجبارية لجميع طلبة الجامعات األردنية الرسمية والخاصة. وذلك بهدف 

ً ومؤس ً وشعبا سات، وترسيخ محبة الوطن تزويد الطلبة بمعرفة نظرية وميدانية عن الوطن )األردن( أرضا

واألخوة الوطنية لديهم وتعزيز مفهوم المواطنة وما يرتبط بها من حقوق وواجبات، وترسيخ مبادئ الدستور، 

 وتحفيزهم لخدمة الوطن والشعب.

كما تسعى هذه المادة إلى إبراز الدور السياسي األردني في بناء الوحدة العربية من منطلق قومي كما تبرزه 

األردنية الداخلية والخارجية، وتفاعلها مع القضايا العربية ال سيما القضية الفلسطينية. وتتناول هذه المادة السياسة 

 مقومات التنمية الشاملة في المجتمع في جميع مجاالتها.

  سائات معتمدة( 3( مقدمة في ئلم النف   0111112 .3

وتطوره ومجاالته ومقوماته األساسية ونظرياته وطرق تتناول هذه المادة التعريف بعلم النفس من حيث نشأته 

البحث فيه، ومناهجه، وعالقته بالعلوم االجتماعية واإلنسانية األخرى. وتتعرض المادة إلى الموضوعات 

األساسية في علم النفس كالنمو، والتعلم والدافعية والذكاء واإلدراك والشخصية والعدوان واإلحباط واالنحراف 

 تتناول صلة علم النفس بحياة اإلنسان المعاصر.والعنف. كما 

 سائات معتمدة( 3(  1( الفكر والحسارة اإلنسانية  0111133 .4 

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالحضارات، وإلى الوقوف على أبرز التطورات في تاريخ الفكر اإلنساني، 

، وتبين هذه المادة عناصر التنوع في الحضارات مع اهتمام خاص بالتبادل والتفاعل بين الثقافات والحضارات



المختلفة، والسمات المميزة له. وينهج منهجاً يهدف إلى تطوير وعي الطلبة بالخصائص اإلنسانية المشتركة التي 

تنطوي عليها الثقافات، واالتجاهات الفكرية المخلفة. وتهدف إلى تطوير الملكات النقدية والتحليلية عند الطلبة في 

 ملهم مع هذا الموضوع وفي إطار منظور يحترم التعددية الثقافية، والتفاعل بين الحضارات والثقافات.تعا

وتتناول هذه المادة، بصورة خاصة، الحضارات الشرقية إضافة إلى الحضارة العربية واإلسالمية، وتناقش أهم 

روحية والدينية....الخ. كما تعرف الطالب بأبرز إنجازاتها في الميادين المختلفة المتفاعلة: المادية واالجتماعية وال

النظريات التي تفسر نشوء الحضارة اإلنسانية وتطورها، وتنظيم بنية المواد حول موضوعات ومحاور فكرية 

 مختلفة، تستعرض إنجازات الحضارات المعنية في إطار كل منها.

 سائات معتمدة(  3( مدخ  إلت ئلم االت ال  0111140 .6

المادة إلى تزويد الطالب بتعريف علم االتصال من حيث عملياته ونماذجه وتطور وسائله، واإللمام  تهدف هذه

 ببعض نظرياته، وبمفاهيم الرأي العام اإلعالن والعالقات العامة.

  سائات معتمدة( 3( مناهج بحث  0111160 .7

جراءاته ومناهجه وإعداد البيانات تهدف هذه المادة إلى تزويد الطلبة بأساسيات البحث العلمي وعناصره وإ

 واستخدام المكتبة والمراجع وكتابة التقارير.

 سائات معتمدة(  3( مهارات التفكير  0111117 .8

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بمهارات التفكير العقالني النقدي، من خالل التعريف بالحجج وبكيفية بنائها 

ك القدرة على تقييم الحجج المقدمة، والتعرف على مواطن قوتها وضعفها. كما وتحليلها ونقدها، وصوالً إلى امتال

تهدف إلى تحديد المقدمات والنتائج وتمييز االفتراضات، والتعرف إلى الحجج المضمرة، وعلى البرهان وطرقه 

المتوفرة. وتهدف  وصوالً إلى القدرة على تقييمه، وتحليل النتائج والوصول إلى استنتاجات من المعلومات األولية

المادة إلى تدريب الطلبة على تحليل النصوص وتحديد النقاط األساسية فيها، وإدراك أهمية الفقرات واألفكار 

المطروحة للفكرة الكلية، للتمكن من تقديم )سيناريوهات( مختلفة لكيفية تفسير النص وقراءته. كما تزود الطالب 

مكن للفرد أن يتخذها وكيفية التعامل مع هذه األرقام وطرق تنفيذ الخطوات بمهارات ربط األرقام بالقرارات التي ي

 الحسابية بشكل صحيح.

 ( فكر وثقافة غربية.011138.  9

         يستعرض هذا المساق الحضارة والثقافة الغربية في مراحلها التاريخية األساسية، بما في ذلك الحضارتين اليونانية        

       األساسية. كما يسلط الضوء على المنجزات الكبرى للثورة العلمية ، الثورة  اومنجزاتهوالرومانية، والنهضة األوروبية    

. )باللغة االنجليزية(.الصناعية وعصر التنوير        

Course Module Description: 

This course deals with Western Civilization and Thought along major historical epochs, 

including the Greek & Roman Civilizations; European Renaissance, and their major 

achievements; It also sheds light on the Scientific Revolution: the   Industrial Revolution, and the 

Age of Enlightenment. 

 

 

                                                                           6. ائداد االمتحانات واجاباتها النموذجية وطريقة الت حيح والتقييم لك  مادة

  

 يعرض في حينه - 

 

 تعزيز العملية التعليمية والبيلة االكاديمية وائداد المواد المساندة:. .7

هيئة التدريس بتعزيز العملية التعليمية من خالل تحضير وتوجيه الطلبة يقوم اعضاء        

نحو نشاطات ميدانية والعمل معهم في مختبر االرشاد النفسي لتعزيز خبراتهم التعليمية 

وتحفيز روح العمل التطوعي والوطني وبخاصة في مادة التربية الوطنية وبالتعاون مع 

 عمادة شؤون الطلبة.

 

 رير الممتحن واجراص التعديالت المطلوبة ئلت مسمون المادة التعليمية:متابعة تقا. 8
 

 يعرض في حينه.

 



 

 

 
 

 المشاركة في المجال  واللجان  .9
  اسم العضو  اسم المجلس / اللجنة الرقم

 مجلس كلية اآلداب والفنون  1

 رئيس قسم العلوم االنسانية يبد. أمجد الزع

المدرس هشام بني  

 عمرو
 مجلس قسم العلوم اإلنسانيةممثل 

 عضواً  د. أمجد الزعبي لجنة الخطة الدراسية 2

 عضواً  د. أمجد الزعبي لجنة االرشاد االكاديمي 3

 عضواً  د. أمجد الزعبي لجنة البحث العلمي 4

 عضواً  د. أمجد الزعبي لجنة االعتماد وضبط الجودة 5

 عضواً  نصيراتد. فدوى  لجنة المكتبة والمصادر التعليمية 6

7 
 المدرسة منار احمد اللجنة الثقافية

 المدرسة عبير ابو وردة
 عضواً 

8 

 
 اللجنة االجتماعية

 عضواً  د. فدوى نصيرات

المدرس هشام بني 

 عمرو
 عضواً 

 عضواً  المدرسة عبير ابو وردة

 عضواً  د. أمجد الزعبي لجنة انضباط الطلبة 9

هشام بني المدرس  لجنة المبنى والمرافق 

 عمرو
 مقرراً 

 

 المشاركة في ئقد الندوات وائطاص المحاضرات المتخ  ة  .10
 يعرض في حينه  -

 

 11. ائداد المواقع االلكترونية للمواد :

 

 أنظر الموقع االلكتروني التابع لقسم العلوم اإلنسانية/ كلية اآلداب والفنون
 

 

 

 

 

 

 

 

التعلم للبرنامج ومواده الدراسية  البكالوريوس( نتاجاتم فوفة ربط   
التعلم للبرنامج نتاجات   

 

 المواد الدراسية

المشاركة في االعمال 

التطوعية والمناسبات 

القدرة على تطوير 

الشخصية وحل 

القدرة 

على 

القدرة 

على 

معرفة 

اسس الفكر 

معرفة 

التنمية 

معرفة 

انواع 

التعرف على 

اساليب البحث 
التعرف على 

مظاهر الوالء 



المشكالت بطريقة  الوطنية

 علمية وتقنية

اعداد 

البحوث 

 العلمية 

استخدام 

وسائل 

االتصال 

 الحديثة 

االنساني 

واالسالمي 

 والعربي

وطرق 

تنظيم 

 المجتمع

االتصال 

واساليبه 

 واهدافه

العلمي واعداد 

 البحث

واالنتماء 

ومعاني 

 المواطنة

 

 √    √   √ 
 التربية الوطنية

√     √  √  
مقدمة في علم 

 النفس

 √    √    
 مهارات التفكير

 √  √ √     
الفكر والحضارة 

 االنسانية

 √ √   √    
 فكر وثقافة غربية

   √   √   
مدخل الى علم 

 االتصال

 √ √     √  
 مناهج بحث

 
 

 المشاركة في ئقد الندوات وائساص المحاضرات المتخ  ة: . 12

 
يشارك  اعضاء القسم بشكل فعال في النشاط الثقافي العام من اعطاء محاضرات عامة وورش عمل  -

 متخصصة.
 

 مراجعة محتوى المواد في ضوص نتائج الطلبة في االمتحانات.13
 سيتم اجراء مراجعات في الوقت المحدد  -

 

 العناية بالطلبة المتميزين وكذلك من يحتاجون الت مواد مسائده/ مسانده .14

 
إن االهتمام بالطلبة المتفوقين يعد من أهم المطالب الحيوية في الوقت الحاضر، كونهم يشكلون طاقات              

هائلة يجب رعايتها االستفادة منها لما لهذه الفئة من دور أساسي في بناء المجتمع وتقدمة، وبما أن الطلبة 

لنفسي المناسب لهم، من أجل المزيد من المتفوقين يحتاجون إلى المزيد من االهتمام والرعاية وتوفير الجو ا

االبداع واالبتكار واالسهام في تقدم المجتمع وتطويره فإن قسم العلوم اإلنسانية يحاول توفير بيئة مناسبة وضمن 

اإلمكانات المتاحة للطلبة المتفوقين وتحفيزهم على المزيد من التفوق والعطاء. وهنا البد للجامعة من عدم إغفال 

 .بة المتفوقينحاجات الطل

 

 اقترازات واجراصات الستقطاب الطلبة واالبقاص ئليهم. 15
 ال ينطبق -

  

 االبتعاث في ضوص الحاجة واستراتيجية الجامعة. 16
 ال يوجد حالياً حاجة لذلك   -

 

 استقطاب ائساص هيلة التدري  . 17
 .2020-2019يسعى القسم الى استقطاب اعضاء هيئة تدريس في ظل الحاجات الجديدة له  -

 

 

 تعزيز الشراكة بين الجامعة والمجتمع وبخاصة سوق العم .. 18
 يشارك القسم بشكل فعال في أنشطة مختلفة مع المجتمع المحلي. -



 

 مشاريع البحث والنشر العلمي .19
 يشجع القسم الزمالء إلجراء البحوث ونشرها في مجالت محكمة محلية وعالمية. -

 

 ئقد المؤتمرات المتخ  ة  .02
 يقوم القسم بعقد يوم العلمي باستمرار و بمواضيع تنموية متنوعة.  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقاط القوة والسعف والفرص  SWAT Analysisاجراصات التقييم الذاتي والربائي . 21

 المتازة والتهديدات/ المعوقات المتوقعة(.
 

 نقاط السعف نقاط القوة

قلة عدد االجهزة الالزمة لتفعيل عملية التعليم والتعلم لدى  -1 ورسالة واهداف واضحة ومعلنة.القسم له رؤية  .1

 الطلبة.

  توافر كوادر بشرية شابة قادرة على اداء المهام الوظيفية بالقسم. .2

  وجود موقع الكتروني خاص بالقسم على االنترنت مرتبط بموقع الكلية. .3

 المتوقعة التهديدات/ المعوقات الفرص المتازة
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 وشهادات ائتماد دولية ترى ضرورة التقدم لها والح ول ئليها.

 

 حسب اللجنة العليا -

 

 MOOCS (Massive online open courses)من مواد جامعة . اجراصات االستفادة 23

MIT .في تدري  المواد ذات العالقة في الكلية 

 

 .ال يوجد -

 

 

 
 

 


