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 111121: رقم المساق  قضايا معاصرة :  اسم المساق

  :المساق متطلب سابق لـ   : المتطلب السابق للمساق

  اختياريمتطلب جامعة : نوع المساق  عام: مستوى المساق

  10 ـ 9:10: أحد وثالثاء وخميس :موعد المحاضرات  3: الساعات المعتمدة

  

 اسم المحاضر
الرتبة 
 األكاديمية

رقم هاتف 
 المكتب

 البريد اإللكتروني رقم المكتب

سعيد  أحمد .د.أ
  لــنوف

 anufala@philadelphia.edu.jo  501  2613  أستاذ 

  

 بحث إرشاد توجيه علمي خاص للطلبة الساعات المكتبية

  خميس/ثالثاء/ أحد11 ـ 10
  أربعاء/  اثنين 12:15 ـ 11:15

      

  
  

  :وصف المساق
  

لتي ا وتحليل أهم القضايا المعاصرة      التعريف بالمشكلة الدولية والخصائص العامة للمشكالت الدولية ،       يناقش هذا المساق    
 كالقـضية    التي تهم األردن والعـالم العربـي،       القضاياويركز المساق على    . تواجه التنمية والتقدم في عالمنا المعاصر     

 صراع الحضارات واألزمة رهاب ، والتنمية ، و  الفلسطينية ، وقضية الالجئين ، والمياه ، والديمقراطية ، والعولمة، واإل          
   .ميةالعال
  

  :أهداف المساق
  

 يهدف المساق إلى 
   .حول القضايا المعاصرة أن يتمكن الطالب من تكوين وجهات نظر  �
 .المعاصرة أن يتعرف الطالب على مجموعة من القضايا  �
  .المعاصرة أن يتمكن الطالب من كتابة بحث في واحد من القضايا  �
 .القضايا المعاصرة المواقف األردنية والعربية من أن يتعرف الطالب على  �
 .أن يمتلك الطالب لملكة التحليل النقدي لألفكار المعروضة عليهم �
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  )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية : ( مخرجات التعليم

  :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن يكون قادرا على
  .  المعاصرة قضايا ال تعميق قدرة الطالب النقدية والتحليلية في التعامل مع -1
  .تؤدي إلى تشكل القضايا المعاصرة لتي  استيعاب وعرض وتفسير العوامل المختلفة ا-2
  . للقضايا المعاصرة  فهم واستيعاب الواقع التراكمي -3
  . الذاتية للمعرفة حول القضايا المعاصرة التي تحيط بناأهمية بناء القدرات التعرف على -4
  .فهم القضايا الدوليةهات المعاصرة في  يحلل ويقيم االتجا-5

 
  :أساليب التدريس

 .ضرات النظرية التي يقدمها المدرسالمحا -
 .استخدام وسائل إيضاح وتدريس حديثة وتكنولوجيا رقمية -
  .عرض وتقديم ونقاشات جمعية للطلبة -
  .تكليف الطلبة بإعداد تقرير بحثي ومناقشته -
 ترد في سـياق المـساق باللغـة العربيـة           تثبيت المصطلحات والمفاهيم األساسية التي     -

 . واإلنجليزية
صين للحوار مع الطلبة حـول مواضـيع ذات عالقـة           استضافة بعض الخبراء والمخت    -

 .بموضوعات المساق 
  
  

  :أسس التقييم

 التاريخ العالمة معايير التقييم

  %15 )كتابي ( االمتحان األول 
 االمتحانات  %15 )كتابي ( االمتحان الثاني 

  %50 )كتابي ( االمتحان النهائي 
  %10 درجة عمق المساهمة الواعية والذكية في الحوارات والمناقشات

  %10 مستوى األبحاث أو التقارير
  %100 :المجموع   
  

  :الجدول الزمني للتقدم في المساق
كل أسبوع من أسابيع الفصل ساعات ل) 3(أسبوعاً بواقع ) 16(ساعة دراسية موزعة على  ) 48( يتكون المساق من 

  :الدراسي وعلى النحو التالي

 مالحظات الموضوع التاريخ األسبوع

    التعريف بالمشكلة الدولية وخصائصها  -     األول
 والثالث الثاني

  والرابع 
  

  عربي الالصراع  
    اإلسرائيليـ 

  

     الالجئين  -    الخامس والسادس

    المياه  -    السابع

    امن  ـالث
 ية الديمقراط -
  االمتحان األول -

  

    العولمة  -    تاسع ال

    اإلرهاب  -    عاشرال

    حقوق اإلنسان والمشاركة السياسة -    الحادي عشر

    الثاني عشر
    صراع الحضارات -
  إلمتحان الثانيا -

  

     األزمة المالية العالمية  -    الثالث عشر
 الرابع عشر

   والخامس عشر
    تنمية القدراتمناقشة األبحاث ل -  
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    -     

    اإلمتحان النهائي -    سادس عشرال
  

  :الحضور والمواظبة
  . على الطالب أن ينتظم في المحاضرات بشكل تام تحت طائلة المسؤولية في حالة تجاوز الحد المسموح به للغياب�
  .من عدد المحاضرات في الفصل الواحد% 15:   نسبة الغياب �
  في هذا المساق) صفر (  له عالمة   في حالة تجاوز الطالب للحد المسموح به للغياب يرصد�
  

  :العبء الدراسي المتوقع
  ساعات أسبوعياً في دراسة هذا المساق ) 6(كمعدل عام يتوقع أن يقضي الطالب على األقل 
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��
، ����� ا���ط،  أ��� ���� ���
 +*�� ا (�)�' ، �&آ$ درا��ت ا �������2000 

 و/.&ونأ��� ����  ���&آ$ درا��ت ا ;&ق ا9و�8، ��7ن ا 1��� / ا ��.
 إ 4 ا �*�� ا 23���0�1  

 .2004ا ��د��، 
  
���2009��دئ 27< ا ����� ، ا �&آ$ ا ��2=  �2را��ت، ��7ن،  أ��� ����  
 
��جامعة القدس المفتوحة، عمان ، " الوطن العربي والتحديات المعاصرة "   أ��� ���� 

1996  
 
��بحث منشور في تقرير التنمية العربية "  مكافحة اإلرهاب في الوطن العربي" أ��� ���� 

 .2008لعام 
 
��" مجلـة دراسـات مـستقبلية   "  مستقبل قضية القدس من المنظور اإلسرائيلي      أ��� ���� 

   .2000جامعة أسيوط  ، السنة الرابعة ، العدد الخامس ، 
  
��مجلة دراسات عربية ، بيروت ، "الصراع على المياه في الشرق األوسط "   أ��� ���� 

يونيو، / حزيران ــ مايو/ ، السنة الثالثون ، أيار7/8دار الطليعة ، العدد 
2004. 

 


