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 1. اسم المادة الثقافة الوطنية

 2. رقم المادة 3400100

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري ساعة عملي 0نظري،  ساعات 3
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري ساعة عملي 0نظري،  ساعات 3

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب يوجدال 

 5. اسم البرنامج متطلب جامعة إجباري 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكلية جميع الكليات

 9. القسم جميع األقسام

 10. مستوى المادة سنة أولى

 11. راسيالعام الجامعي/ الفصل الد الثانيالفصل  2018/2019

 12. الدرجة العلمية للبرنامج البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس العربية 

 15. مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2017/2018الفصل األول 

 

 منّسق المادة .16

 .م الهاتف، البريد اإللكتروني: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقما يلي الرجاء إدراج
 الدكتور حمزة خوالدة
 h.khawaldah@ju.edu.joالبريد اإللكتروني: 

 مدرسو المادة .17

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يلي الرجاء إدراج
 

 الدكتورة مريم الزيادات .18
 الدكتورة فاتن حمد .19
 الدكتور زياد الرواضية .20
 لدكتور مأمون عالنا .21
 الدكتور محمود عرينات .22
 الدكتور معتصم الذنيبات .23

 الدكتور عبد الهادي القعايدة .1
 الدكتور عبدهللا المانع .2
 الدكتور نزار قبيالت .3
 الدكتور طالل القضاة .4
 الدكتورة منال عنبتاوي  .5
 الدكتورة ميساء الرواشدة .6
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 الدكتورة نداء زقزوق  .24
 الدكتور عدنان المشاقبة .25
 الدكتور بدر الماضي .26
 الدكتور وسام الهزايمة .27
 الدكتور حران الرحامنة .28
 الدكتور يزن الشمايلة  .29
 الدكتورة أماني السرحان .30
 الدكتور إبراهيم الربابعة .31
 لحجاياالدكتور عطا هللا ا .32
 الدكتور ماجد الزعبي .33

 

 الدكتورة هدى الحجاج .7
 الدكتور حمزة خوالدة .8
 الدكتور علي عنبر .9
 الدكتور نضال الزبون  .10
 الحسبانالدكتورة يسرى  .11
 الدكتورة روال السوالقة .12
 الدكتور أحمد السيوف .13
 الدكتور بسام القضاة .14
 الدكتور بسام العبدالالت .15
 الدكتور عبدهللا المهايرة .16
 الدكتورة عال الحويان .17

 

 وصف المادة .18

ي فىي دور الفكىر الىوطنتهدف المادة إلى المساهمة في تشكيل الوعي الثقافي الوطني للطلبة علىى نحىو حىواري تفىاعلي، وزبىراز        
دنيىىة فىىي سىىياق المتغيىىرات اإلقليميىىة والدوليىىة وفىىي مواجهىىة التطىىرف. كمىىا تسىىعى المىىادة إلىىى تعزيىىز القىىيم الوطنيىىة وزبىىراز المنجىىزات األر 

المملكىىة  يخللثقافىىة الوطنيىىة والهويىىة األردنيىىة، وتشىىمل: تىىار النىىواحي المختلفىىة. وتنىىاقا هىىذ  المىىادة جملىىة مىىن المحىىاور المعرفيىىة المشىىكلة 
، واألمىن األردنية الهاشمية، وجغرافيتها، وخصائص السىكان وبنيىة المجتمىع األردنىي، والحيىاة السياسىية فىي األردن، واالقتصىاد األردنىي

 الوطني، والحركة الثقافية األردنية.
الطريقة التقليدية في التعلم واالستفادة  وتدرس المادة باستخدام أسلوب التعلم المدمج والذي يعد استراتيجية جديدة للتعلم تجمع بين مزايا

القصوى من تطبيقات تكنولوجية لتصميم مواقف تعليمية، تمزج بين القاعات التددريسية والتىدريس عبىر اإلنترنىو. وتىدرس المىادة بواقىع 
لطالىىب فيهىىا بمشىىاهدة لقىىاء يىىفي تفىىاعلي يقىىوم علىىى الحىىوار والمناقشىىة حىىول موضىىوعات المىىادة المختلفىىة، ولقىىائين إلكتىىرونيين يقىىوم ا

مجموعة من الفيديوهات التي أعدها مجموعة من األسىاتذة حىول الموضىوعات المختلفىة والتىي تخىص الثقافىة الوطنيىة، ويتفاعىل الطلبىة 
عتمىىاد علىىى مىىع المىىادة التدريسىىية مىىن خلىىالل االسىىتما، للفيىىديوهات، ومىىع زمالئهىىم ومدرسىىيهم مىىن خىىالل منتىىدى النقىىا  وكىىل  لىى  باال

 http://www.edraak.org/partner/juراك: منصة إد

 

 2018/2019مواعيد المحاضرات الصفية لمادة الثقافة الوطنية في الفصل الثاني 
 جميع المحاضرات أيام األحد من كل أسبو، فقط
 )الثالثاء والخميس ال يوجد محاضرات يفية(

http://www.edraak.org/partner/ju
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 دريس المادة ونتاجات تعلمهاأهداف ت 19.

 :األهداف -أ
ة كلة للثقافة المشالمعرفيتهدف المادة إلى المساهمة في تشكيل الوعي الثقافي الوطني للطلبة من خالل مناقشة جملة من المحاور 

الحياة واألردني،  لمجتمعالوطنية والهوية األردنية، وتشمل: تاريخ المملكة األردنية الهاشمية، وجغرافيتها، وخصائص السكان وبنية ا

 السياسية في األردن، واالقتصاد األردني، واألمن الوطني، والحركة الثقافية األردنية.

 

 المادة أن يكون قادرًا على أن: ء من دراسةاالنتهانتاجات التعّلم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 يبين خصائص موقع األردن ويوضح أهميته الجيوسياسية.. 1
 ى التقسيمات اإلدارية في األردن.يتعرف إل. 2
 يحلل أشكال سطح األرض في األردن، ويوضح خصائص المناخ في األردن.. 3
 في الحياة السياسية في األردن. 1952يبين أهمية دستور . 4
ة ورؤينة جاللنني يتعرف إلى أهم المنجزات الوطنية في عهد كل من الملك الحسين بنن طنالل طين  ر هنرال والملنك عبندر الثنا. 5

 الملك عبدر الثاني في إدارة المملكة.
 يبين خصائص المجتمع األردني، ويحدد النظم االجتماعية السائدة في األردن.. 6
لحلنول ردن ويقتنر  ايناقش الواقع الديموغرافي في األردن، والعوامل المؤهرة فيه، ويحدد المشكالت االجتماعية التي تواجه األ. 7

 المناسبة لها.
 يناقش أهمية الدستور في تنظيم الحياة السياسية في الدولة، ويحدد السلطات السياسية واختصاصات كل منها.. 8
 يحلل دور األحزاب والشباب في الحياة السياسية في األردن.. 9
نني ويحندد األرد يحلل مسيرة االقتصاد األردني ويبين الظروف التي أهرت به، ويوضح دور الظروف الخارجية في االقتصناد. 10

 أهم التحديات التي تواجه االقتصاد األردني.
 يناقش آليات وطرق أحداث التنمية االقتصادية المستدامة في األردن.. 11
 يبين مفهوم األمن ومستوياته، ويحدد الفرق بين األمن الوطني واألمن القومي.. 12
  دور المؤسسة العسكرية في تحقيق األمن الوطني. يوضح التحديات التي تواجه األمن الوطني األردني، ويبين. 13
 يحلل نتائج النهضة العربية الكبرى وأهميتها اليوم، ويناقش ظروف نشأة إمارة شرقي األردن.. 14
 .1946يدرك أهمية حصول األردن على االستقالل عام . 15
 فلسطين.يوضح دور األردن في الحروب العربية اإلسرائيلية ودورل في الحفاظ على . 16
از ي األردن وإبنراألردنيين، ويوضح دور األدب والفن في إبراز المنجزات الحضارية فنيذكر أهم األدباء والشعراء والفنانين . 17

 صورة األردن.
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 :لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى  .20

نتاجات التعّلم  األسبوع المحتوى 
 المتحققة

 صادرالمراجع والم أساليب التقويم

 جغرافية األردن الوحدة األولى:
 موقع األردن وحدود  ومساحته  -
التقسيمات اإلدارية في األردن وخصائص  -

 المحافظات األردنية
 أشكال سطح األرض في األردن -
 مناخ األردن وخصائصه -

 قضايا للنقاش:
 الموقع الجغرافي لألردن: فرص وتحديات -
 السكان في األردن: فرص وتحديات -
 مياه في األردنمشكلة شح ال -

2-3 1-3 

الحوار والنقاش داخل 
 القاعة التدريسية

 

 

 

المشاركة في منتدى 
 النقاش

 

 

 

 تدريبات صفية

 

 انظر قائمة المراجع

 الحياة السياسية في األردن :الثانيةالوحدة 
مفاهيم أساسية في السياسة والمؤسسات  -

 السياسية
 الدستور -
 السلطات السياسية واختصاياتها -
 السياسيةاألحزاب  -

قضية للنقاش: كيف يمكن رفع درجة المشاركة 
 السياسية لكل من الشباب والمرأة في األردن؟

 

4-5 8-9 

 الثالثة: المجتمع األردنيالوحدة 
 خصائص المجتمع األردني -
الواقع الديموغرافي في األردن وعناير  -

 النمو السكاني
 تطور المجتمع األردني -
 القيم الثقافية والحفاظ عليها -
المشكالت االجتماعية في األردن  -

 وزمكانيات التغلب عليها
قضية للنقاش: اقترح الحلول المناسبة للتغلب 

على بعض المشكالت االجتماعية التالية: 
الفقر، البطالة، الجرائم االجتماعية، حوادث 

 المرور.
 

6-7 6-7 

 19/3/2019( يوم الثالثاء %30امتحان منتصف الفصل )
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نتاجات التعّلم  سبوعاأل المحتوى 
 المراجع والمصادر أساليب التقويم المتحققة

 االقتصاد األردني :الرابعةالوحدة 
 مسيرة االقتصاد األردني -
 المفاهيم االقتصادية األساسية -
 التأثير الخارجي على االقتصاد األردني -
 برامج التصحيح االقتصادي -
األوضا، اإلقليمية والدولية واالقتصاد  -

 األردني
 نمية المستدامة والتحديات االقتصاديةالت -

قضية للنقاش: كيف يمكن للشباب األردني 
 المساهمة في دعم االقتصاد الوطني.

 

8-9 10-11 

المشاركة في القضايا 
المطروحة للنقاش على 

 منصة إدراك

 

 

الحوار والنقاش داخل 
 القاعة التدريسية

 

 

المشاركة في منتدى 
 النقاش

 

 

 تدريبات صفية

 ئمة المراجعانظر قا

 الخامسة: األمن الوطني األردنيالوحدة 
 مفهوم األمن ومستوياته -
 األمن الوطني واألمن القومي -
األمن الوطني األردني: مقوماته، مرتكزاته،  -

 أبعاد 
التحديات المعايرة واألمن الوطني  -

 األردني
دور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على  -

 األمن الوطني األردني
 

10 

 12-13 

 الحركة الثقافية األردنية :السادسةالوحدة 
 الحياة األدبية في األردن -
 الفنون في األردن -

قضية للنقاش: وضح دور األدب والفن في 
 إبراز المنجزات الحضارية لألردن.

 

11-12 
 

17 
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نتاجات التعّلم  األسبوع المحتوى 
 المراجع والمصادر أساليب التقويم المتحققة

 تاريخ األردن :السابعةالوحدة 
النهضة )الثورة( العربية والشريف حسين  -

 ابن علي
األمير عبدهللا وتأسيس إمارة شرق األردن  -

1921 
 1928المعاهدة األردنية البريطانية  -
النضال من أجل االستقالل وقيام المملكة  -

 األردنية الهاشمية
 العالقة األردنية الفلسطينية -
 1952عهد المل  طالل ودستور  -
 حسين عهد المل  -
الحروب العربية اإلسرائيلية ودور األرن  -

 فيها
 عهد المل  عبدهللا الثاني ابن الحسين -

قضية للنقاش: وضح دور الشباب في الحفاظ 
على المنجزات الوطنية التي بناها األردنيون 

 بقيادة الهاشميين واستكمال المسيرة؟
 

13-14 14-16 

المشاركة في القضايا 
المطروحة للنقاش على 

 ة إدراكمنص

 

 

الحوار والنقاش داخل 
 القاعة التدريسية

 

 

المشاركة في منتدى 
 النقاش

 

 

 تدريبات صفية

 انظر قائمة المراجع

 آفاق مستقبلية :الثامنةالوحدة 
 اآلفاق والفرص المتاحة لألردن -
 التحديات والمعوقات -

نقاش عام: كيف يمكن استثمار الفرص 
المتاحة لألردن والتغلب على التحديات 

 لمستقبل أفضل لألردن؟
 

15 - 

 28/4/2019( يوم األحد %40االمتحان النهائي )
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 يتم تطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:
 ضوعات المادة.تعلم الطلبة من خالل االستما، ومشاهدة الفيديوهات المصورة لمو  -

 الحوار والنقا  داخل القاعة التدريسية -

 استخدام أسلوب العصف الذهني في حل المشكالت. -

 أسئلة وتدريبات يفية. -

 طرح مجموعة من القضايا للنقا  على منصة إدراك. -
 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 يم والمتطلبات التالية:يتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أساليب التقي
 المشاركة في منتدى النقا . -
 أسئلة اختيار من متعدد تطرح بعد كل موضو، )وحدة دراسية( للتأكد من تركيز الطلبة في المادة المقدمة لهم. -
 الحوار والنقا  داخل القاعة التدريسية. -
 امتحان منتصف الفصل. -
 االمتحان النهائي. -

 السياسات المتبعة بالمادة .23

 سياسة الحضور والغياب: -أ

 يحرم الطالب من المادة إ ا تغيب عن حضور اللقاءات الصفية للمادة لثالث محاضرات.

شاركة ت أو الميحرم الطالب من المادة إ ا تبين عدم مشاركته الفاعلة للمادة على الموقع اإللكتروني )منصة إدراك( و ل  بعدم حضور الفيديوها
 في منتدى النقا .

 :الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتاب عن االمتحانالغي -ب

 ال يحق للطالب التقدم لالمتحان مرة أخرى إ ا تغيب عن االمتحان بدون عذر رسمي مقبول.

 يحرم الطالب من عالمة المشاركة الخاية بمنتدى النقا  إ ا لم يتفاعل مع الموضوعات المطروحة كقضايا للنقا .

 حةوالص إجراءات السالمة -ج

 يرجى من الطلبة مغادرة القاعة التدريسية حال وجود إنذار بإخالء المبنى في حال وجود حريق أو زلزال ال سمح هللا.

 :الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 الطالب الذي يضبط بالغا في االمتحان يأخذ عالمة يفر في االمتحان.
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 :إعطاء الدرجات -ه

سبة العالمة )كن أداة التقويم الرقم
 مئوية(

 التاريخ

 %30 امتحان منتصف الفصل 1

 19/3/2019الثالثاء 

)المواعيد  Student.comمختبر حاسوب 
 الخاية بكل شعبة تعلن الحقًا على الموقع(

2 

 المشاركة اإللكترونية:

تقديم الواجبات المطلوبة على موقع المادة على منصة إدراك 
 ( عالمة20)

 ب: كما يتوقع من الطالب أن يقوم

حضور الفيديوهات الخاية بالمادة على موقع المادة  -
على منصة إدراك 

edraak.org/partner/ju.http://www 

في منتدى النقا  )على منصة إدراك( حول المشاركة  -
القضايا المطروحة للنقا  بعد كل وحدة دراسية، أو 

 اقتراح قضايا للنقا  على الموقع المخصص.

اإلجابة عن األسئلة القصيرة المطروحة على المادة  -
 المقدمة في الفيديوهات على موقع إدراك.

20% 
في موعد  20تحتسب العالمات للطلبة من 

وتعلن للطلبة قبل  21/4/2019أقصاه 
 االمتحان النهائي

 المشاركة الصفية:

 الحوار والنقا  داخل القاعة التدريسية -

إعداد تقرير أو مشرو، أو مبادرة وعرضه داخل القاعة  -
 التدريسية

10% 
تعلن العالمة للطلبة على موقع العالمات قبل 

 االمتحان النهائي

 %40 االمتحان النهائي 3

 28/4/2019الثالثاء 

)المواعيد  Student.comمختبر حاسوب 
 الخاية بكل شعبة تعلن الحقًا على الموقع(

 :تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 مكتبة الجامعة -

 مختبرات اإلنترنت المتوفرة في الجامعة -

http://www.edraak.org/partner/ju
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 المعدات واالجهزة المطلوبة .24
 ال يوجد معدات مطلوبة بذاتها للمادة

 

 المراجع .25

 الكتب المقررة والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادة:  -أ 
 المادة العلمية المتوفرة على موقع المادة على منصة إدراك

 :التعليمية موادالكتب المويى بها، وغيرها من ال  -ب
 .2006عبد الحي، عمان،  التربية الوطنية، علي محافظة، إسماعيل عبد الرحمن، وليد -
 .2015جغرافية األردن، زياد مخامرة وآخرون، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزيع،   -
 .2001االقترا، السياسي، منذر الشناوي، منشورات بغداد،  -
 .2006التربية الوطنية، عبد المجيد الشناق، الجامعة األردنية،  -
 .1990ر كمال المنوفي، القاهرة، أيول النظم السياسية المقارنة، الدكتو  -
 موقع كلية الدفا، الوطني. -
 موقع مديرية األمن العام. -
 موقع دائرة المخابرات العامة. -
 موقع مديرية قوات الدرك. -
 موقع الدفا، المدني. -
 موقع وزارة التنمية السياسية. -
 موقع مركز المل  عبدهللا للتطوير. -
 موقع وزارة التنمية السياسية. -
 ألمة.موقع مجلس ا -
 موقع الهيئة المستقلة لالنتخاب. -
 موقع المحكمة الدستورية. -
 موقع المجلس القضائي. -
 موقع رئاسة الحكومة. -
 .2009كانون األول  -نشرة مالية الحكومة -
 .2008نشرات وتقارير دائرة اإلحصاءات العامة  -
 البن  المركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية، أعداد مختلفة. -
 كزي األردني، التقرير السنوي، أعداد مختلفة.البن  المر  -
 البن  المركزي األردني، مجموعة التشريعات المصرفية األردنية. -
 .2004البن  المركزي األردني، الجهاز المالي والمصرفي في األردن،  -
 اتحاد المصارف العربية، مجلة المصارف العربية، أعداد مختلفة. -
 مختلفة. جمعية البنوك، مجلة البنوك، أعداد -
 .2000خالد الوزني، اإليالح االقتصادي والتنمية البشرية في األردن،  -
 .2009أحمد علوان، بحث غير منشور،  -
 .1990أديب حداد، االقتصاد األردني وسياسات التصحيح،  -
 .1996أديب حداد، توجيهات السياسة النقدية في أعقاب مرحلة السالم،  -
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 .1995مشكالت واآلفاق، مصطفى حمارنة، االقتصاد األردني: ال -
 .2005هوشيار معروف، تحليل االقتصاد الكلي،  -
 .2007المل  عبدهللا الثاني المعظم، المل  المعزز، تحرير وزعداد عيسى أبو شيخة وآخرون، عمان، التدوين األردني للنشر،  -
 .1987سة مصري للتوزيع، المل  الحسين بن طالل رحمه هللا وطيب ثرا ، مهنتي كمل ، أحاديث ملكية، طرابلس، مؤس -
 .1963ة للنشر، ، بيروت، الدار المتحد2المل  عبدهللا األول ابن الحسين رحمه هللا وطيب ثرا ، اآلثار الكاملة، حقبة من تاريخ األردن، ط -
 .2008 -2007المملكة األردنية الهاشمية، يندوق المعونة الوطنية، نشرات وتقارير يندوق المعونة الوطنية، عمان،  -
 .2004البن  الدولي، ووزارة التنمية االجتماعية األردنية، تقييم الفقر في األردن، عمان، وزارة التنمية االجتماعية،  -
ة، جتماعيحمد الدعيج وعماد سالمة، أثر العولمة في القيم من وجهة نظر طلبة الجامعة األردنية وطلبة جامعة الكويو، مجلة العلوم اال -

 .2007يو، جامعة الكويو، ، الكو 3، العدد 35مجلد 
 .2009 -2007دائرة اإلحصاءات العامة، مسح العمالة والبطالة )جوالت متعددة(، عمان، دائرة اإلحصاءات العامة،  -
 سليمان عبيدات، دراسة في عادات وتقاليد المجتمع األردني، طرابلس، مؤسسة مصري للتوزيع، بدون تاريخ. -
 .2005العولمة، عمان، دار مجدالوي، إطار مجد الدين خما، الدولة والتنمية في  -
 القراءات المساندة ،1996، الجامعة األردنية، عمادة البحث العلمي، 2مجد الدين خما، األسرة واألقارب، ط -
 .2000حلسم بركات، المجتمع العربي في القرن العشرين، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  -
 .1990، عمان، لجنة تاريخ األردن، 1946-1921سليمان الموسى، إمارة شرق األردن  -
 .2005مجد الدين خما، علم االجتما،، الموضو، والمنهج: مع التركيز على المجتمع العربي، عمان، دار مجدالوي،  -
 .1959منيب الماضي وسالمة موسى، تاريخ األردن في القرن العشرين، عمان،  -
 .2007القرن العشرين، كما عشتها وعرفتها، عمان، دار المأمون للنشر والتوزيع، موفق خزنة كاتبي، محطة عمان في األربعينيات من  -
 .1986عامًا في حياة امرأة أردنية، رحلتي مع الزمن، عمان، شركة الشرق األوسط للطباعة،  65نجمية حكمو،  -
 .2004عمان الكبرى، ، عمان، منشورات أمانة 1952-1916هند أبو الشعر ونوفان السوارية، عمان في العهد الهاشمي  -

- John Hanssen- Baure, et al., Jordanian Society: Living Conditions in the Hashemite Kingdom of 
Jordan, Fafo, Institute for Applied Science, 1998. 

- Majduddin Khamesh, Jordan and the World System: Development in the Middle East, Frankfort, Verlag 
Peter, 1994. 

 معلومات إضافية 26.
 

 
 

 ------------------التاريخ:  - ---------------------التوقيع:  خوالدةالدكتور حمزة مدرس أو منسق المادة: 

 -----------------------------------التوقيع ------------------------: مدير مكتب متطلبات الجامعةمساعد 

 -------------------------------------- التوقيع -------------------------: مكتب متطلبات الجامعةمدير 

                                   :نسخة إلى
 رئيس القسم                 

 مساعد العميد لضمان الجودة    
 ملف المادة الدراسية


