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 بسم هللا الرحمن الرحيم

(110جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية                         اسم ورمز المساق: المسؤولية المجتمعية )ع أ   

            كلية العلوم واآلداب

 قسم العلوم اإلنسانية

المساقوصف   

يهدف هذا المساق إلى صقل الشخصية األكاديمية وبناء الجانب االجتماعي الوطني لدى ابنائنا الطلبة، وإكسابهم الخبرة العملية 
وتفعيل الجانب المنهجي والالمنهجي لدى الطلبة على حد سواء المتمثل  من خالل االندماج المبكر في المجتمع المحلي،

بتعزيز فكرة القبول بالعمل التطوعي، من منطلق التركيز على العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، وتحقيقًا لرسالة الجامعة بأن 
ها نحو التقدم والمنافسة.الشراكة بالعمل مع المجتمع المحلي، بات ضرورة ملحة لبناء األوطان  والنهوض ب  

من منطلق حرص إدارة الجامعة لعملية التطوير والتحديث للمسيرة األكاديمية على كافة المستويات والصعد وفي ضوء سعيها  
المتواصل لإلرتقاء بالمستوى التعليمي لبرامجها. خطت خطوات متسارعة نحو طرح مساقات جديدة ومنها مساق المسؤولية 

إلى اإلستثمار البناء لمدخالت التعليم ومخرجاته الحقيقية، ممايعمل على بناء وخلق جيل جامعي مسلح يؤدي  المجتمعية الذي
 بمنظومة متينة من القيم المتكاملة.

 أهداف المساق

هيم الوالء واالنتماء لدى الطلبة.. غرس مفا1  

ؤمن بقدسية رسالة العلم واالبداع.بناء شخصية أكاديمية متكاملة ت .2   

بعيدًا عن التعصب والكراهية وإلغاء اآلخر.لدى الطلبة الحوار  غرس ثقافة. 3  

تعريف الطلبة بمفهوم العنف الجامعي، والوقوف على األسباب والمسببات له. .4  

.ة والواقعية والمناسبة للحد من ظاهرة العنفالحلول العملي. تعريف الطلبةب5   

الجامعة.المبادرة الجماعية بين طلبة  . تعزيز العمل الجماعي التطوعي ونشر روح3  

ندماج في مؤسسات المجتمع المحلي.تسهيل مهمة الطلبة لال . 4  



 

 Page 2 المسؤولية المجتمعية
 

اركي للطلبة بالتواصل العملي مع مؤسسات المجتمع المحلي. تعزيز الدور التش . 5  

 توزيع مفردات المساق على اسابيع الفصل
ابعادها، الوحدة األولى:المسؤولية المجتمعية)تعريفها، 

 معوقاتها(
 األسبوع األول

الوحدة األولى: العمل التطوعي، مقترحات تطوير العمل 
 التطوعي

 الوحدة الثانية: المواطنة ،مكوناتها، أبعادها

 األسبوع الثاني

 الوحدة الثانية: الوطن، الوطنية، الوالء واإلنتماء
 الوحدة الثالثة: تاريخ المملكة األردنية الهاشمية: النهضة

 العربية

 األسبوع الثالث

الوحدة الثالثة: الشريف حسين بن علي، الملك المؤسس 
 عبدهللا

 األسبوع الرابع

الوحدة الثالثة: الحسين بن طالل، عهد الملك عبدهللا الثاني 
 بن الحسين، وانجازاته

 األسبوع الخامس

الوحدة الرابعة: النظام السياسي في األردن، مكوناته، النظام 
 االجتماعي في االردن

 األسبوع السادس

الوحدة الرابعة: النظام االقتصادي في االردن، المؤسسة 
 العسكرية  في االردن

 األسبوع السابع

 األسبوع الثامن الوحدة الخامسة: البيئة الجامعية، نظام الطلبةفي الجامعة
الوحدة الخامسة: اجراءات السحب واالضافة ، الخدمات 

مة للطلبةالصحية المقد  
 األسبوع التاسع

 األسبوع العاشر الوحدة السادسة: مسودة السلوك الجامعي
 األسبوع الحادي عشر الوحدة السادسة: مسودة السلوك الجامعي

 األسبوع الثاني عشر الوحدة السابعة: العنف الجامعي
عشراألسبوع الثالث  الوحدة الثامنة: توعية عامة في مجاالت مختلفة: التدخين  

 األسبوع الرابع عشر الوحدة الثامنة: المخدرات
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 طريقة التقويم

 

عالمة 40 والتاسع من الفصل الدراسي( امتحان نصفي )األسبوع الثامن   
مادة االمتحان)الوحدة االولى ،والثانية، والثالثة( لنهاية صفحة 

52 
عالمة 40  امتحان نهائي 
عالمة 20 الفصل الدراسي(عمل تطوعي ) تقدم أثناء    

 


