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 جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية                  كلية العلوم واآلداب           قسم العلوم اإلنسانية

 خطة المساق

 (110اسم ورمز المساق: المسؤولية المجتمعية )ع أ 

 

 

 وصف المساق

نب االجتماعي الوطني لدى إلى صقل الشخصية األكاديمية وبناء الجا المسؤولية المجتمعية مساقيهدف 

نب المنهجي وتفعيل الجا من خالل االندماج المبكر في المجتمع المحلي،الطلبة، وإكسابهم الخبرة العملية 

نطلق التركيز على المتمثل بتعزيز فكرة القبول بالعمل التطوعي، من موعلى حد سواء  والالمنهجي لديهم

العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، وتحقيقاً لرسالة الجامعة بأن الشراكة بالعمل مع المجتمع المحلي، بات 

 ضرورة ملحة لبناء األوطان  والنهوض بها نحو التقدم والمنافسة.

ة المستويات من منطلق حرص إدارة الجامعة لعملية التطوير والتحديث للمسيرة األكاديمية على كافو 

والصعد وفي ضوء سعيها المتواصل لإلرتقاء بالمستوى التعليمي لبرامجها. خطت خطوات متسارعة نحو 

إلى اإلستثمار البناء لمدخالت التعليم طرح مساقات جديدة ومنها مساق المسؤولية المجتمعية الذي يؤدي 

 ومة متينة من القيم المتكاملة.ومخرجاته الحقيقية، ممايعمل على بناء وخلق جيل جامعي مسلح بمنظ

التي يتم التواصل فيها مع  في الجامعة  ويعتبر مساق المسؤولية المجتمعية من المساقات اإللكترونية 

 ً إلى جانبين إحدهما نظري ويتناول مجموعة من المواضيع المهمة   ، ويقسمe-learningعبر الطلبة الكترونيا

القادرة على تنمية وتعزيز الكفاءة لدى  الطلبة، إلى جانب غرس مفاهيم الوالء واإلنتماء لديهم، كما يحتوي 

على موضوعات وظواهر إجتماعية مهمة مثل العنف الجامعي والتدخين والمخدرات التطرف الفكري 

 32حلول المناسبة للحد من انتشارها، ويخصص لها وقوف على أسباب انتشارها وطرح الوغيرها .. وال

 ساعة تقريباً من مجموع ساعات الفصل الدراسي يتم القاء مع الط

 .في خالل الفصل الدراسي بتقديم انشطةاما الجانب اآلخر فهو الجانب العملي والمتمثل 
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 الخطة الدراسية

)تعريفها،أهميتها،عناصرها،مجاالتها، ابعادها، المسؤوليةالمجتمعية

 معوقاتها(

 

 

 

 األسبوع األول والثاني

 العمل التطوعي، مقترحات تطوير العمل التطوعي

 المواطنة ،مكوناتها، أبعادها

 الوطن، الوطنية، الوالء واإلنتماء

 

 االسبوع الثالث والرابع

 تاريخ المملكة األردنية الهاشمية

  

 

 الخامس والسادساألسبوع 
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 االسبوع السابع والثامن  األوراق النقاشية.

 التاسع والعاشر األسبوع  النظام السياسي واالجتماعي واالقتصادي في األردن. 

 الحادي عشراألسبوع ا العنف الجامعي،البيئة الجامعية ، 

التدخين والمخدرات، الجرائم االلكترونية والتطرف الفكري ومكافحة 

 الفساد

 الثاني والثالث عشر األسبوع 

 الثالث عشر األسبوع  التربية االعالميةمكافحة الفساد ، التطرف الفكري و 

االسبوع الرابع والخامس  تقييم انشطة الطلبة 

 عشر 

 عشراالسبوع السادس  االمتحانات النهائية 

 

 التقييم : 

 عالمة  30النصفي : االمتحان 

 عالمة  20:  )كويزات(العمل التطوعي

 عالمة  50االمتحان النهائي : 

 

 آلية تدريس المساق
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  يتم ارسال المادة النظريةpdf  مسجلة بالصوت  افة إلى شرح للمادة اض لموقع االلكترونياعلى

 خطة المساق.مع وفق جدول زمني متوافق والصورة 

  لمناقشة وتوضيح  خالل الزومالطلبة مع للقاء  وقت المحاضرة حسب الجدول الدراسي يتم تحديد

 .المادة وانشطتها 

 مالحظة:على الطلبة االلتزام بمواعيد اللقاء ومتابعة المادة وااللتزام بالتعليمات الخاصة بالتعليم 

 االلكتروني
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