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 1. اسم المادة مدخل إلى االجتماع

 2. رقم المادة 2305100

 عملية( الساعات المعتمدة )نظرية، ساعات نظرية 3
.3 

 الساعات الفعلية )نظرية، عملية( ساعات نظرية 3
المتطلبات  المتطلّبات السابقة/ ال يوجد

 المتزامنة
.4 

 5. اسم البرنامج بكالوريوس

 6. رقم البرنامج 

ةالجامعة االردنيـــــ  7. اسم الجامعة 

 8. الكلية كلية االداب

 9. القسم علم اجتماع

 10. مستوى المادة سنة أولى / ثانية

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي الفصل الثاني 2019-2020

 12. العلمية للبرنامجالدرجة  البكالوريوس

األقسام األخرى المشتركة في تدريس  ال يوجد

 المادة
.13 

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ استحداث مخطط المادة  26/1/2020

الدراسية/ تاريخ مراجعة مخطط 

 المادة الدراسية

.15 

 مدرسو المادة .16

 24888 :المكتبهاتف   روال السوالقة د.
   12-11ح ث خ الساعات المكتبية: 
 ju.edu.jor.sawalka@ البريد االلكتروني:
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 وصف المادة .17

بالعلوم االجتماعية األخرى، ومفهوم يتناول مدخل إلى علم االجتماع، مفهوم علم االجتماع وأهميته وعالقته 

المجتمع وأنواع المجتمعات، ويبحث في العمليات االجتماعية داخل المجتمع وكذلك األنظمة المختلفة، والتكوين 

 ، كما يوضح أبرز رواده ومؤسسيه، وأبرز مداخله النظرية والمنهجيهالطبقي و عملية التغير االجتماعي

 

 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها .18

 األهداف: -أ
 التعر يف بعلم االجتماع وأهميته في المجتمع -1

 التعريف بالمجتمع وعالقته بالفرد وعوامل تكون المجتمع -2
 التركيز وفهم العمليات االجتماعية المختلفة التي تحدث في المجتمع -3

 التعريف بالنظم االجتماعية المختلفة وتطورها -4

 تن الطبقي والخصائص العامة للطبقاوفهم التكويتحليل  -5

 التعرف على عملية التغير االجتماعي وعواملها والعوائق التي تعترضها -6

 تمكين الطلبة من فهم الواقع االجتماعي بابعادة المختلفة -7
 

 نتاجات التعّلم: يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادرًا على أن: -ب
 االجتماع وأهميته في المجتمعالتعر يف بعلم  -1

 التعريف بالمجتمع وعالقته بالفرد وعوامل تكون المجتمع -2
 التركيز وفهم العمليات االجتماعية المختلفة التي تحدث في المجتمع -3

 التعريف بالنظم االجتماعية المختلفة وتطورها -4

 تحليل وفهم التكوين الطبقي والخصائص العامة للطبقات -5

 غير االجتماعي وعواملها والعوائق التي تعترضهاالتعرف على عملية الت -6

 تمكين الطلبة من فهم الواقع االجتماعي بابعادة المختلفة -7

 

 0وحدات رئيسيه 5تتألف من   المادة الدراسية والجدول الزمني لها: محتوى 19.

 أسابيع( 3) المدخل النظري -1

 0مقدمه -

 0التفكير االجتماعي والعلمي -
 0مفهوم علم االجتماع -

 0موضوع علم االجتماع -

 0القانون والمنهج في علم االجتماع -

 0العالقة بين علم االجتماع والعلوم االجتماعية االخري -

 0تقييم عام -
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 اسبوع( 2:  ) والجماعة المجتمع -2

 0مفهوم المجتمع وتطوره -

 0عناصر تكون المجتمع -
 0العالقة بين المجتمع والفرد -

 0أنواع المجتمعات -

 0تقييم عام -

 

 أسابيع( 3العمليات االجتماعية:  )   -3

 0مفهوم العملية االجتماعية وأنواعها -

 0التعاون، التنافس، الصراع، التمثيل، التوافق -

 0عمليات اجتماعية اخري -

 0تقييم عام -

 

 اسبوع( 2الطبقات االجتماعية:  )   -4

 0مفهوم الطبقة االجتماعية -

 0خصائص الطبقات االجتماعية -

 0التقسيم الطبقي -

 0بعض العلماء في التقسيم الطبقيآراء  -

 0تقييم عام -

 أسابيع( 3التغير االجتماعي:  )   -5

 0مفهوم التغير االجتماعي -

 0آليات التغير االجتماعي -

 0مقارنة بين التغير االجتماعي والتغير الثقافي -

 0عوامل التغير االجتماعي -

 0عوائق التغير االجتماعي -

 0تقييم عام -
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 التدريسية . النشاطات واالستراتيجيات20

 0المحاضرة والمناقشة .1

 0كتابة تقارير بحثية وعرضها .2
 التعليم األلكتروني .3

  

 
 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة21

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطلبات التالية:
 عالمة( 30)       االمتحان األول: يحدد موعد مسبق باإلتفاق مع الطلبة         

 عالمة( 20)                                          واجبات اسبوعية و تقارير بحثية

 عالمة(                                    50) من قبل وحدة القبول والتسجيل المتحان النهائي: وفق البرنامج المعلن عنه ا

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 الحضور والغياب: يسجل الحضور والغياب في كل لقاء مع الطلبة.سياسة  -أ

الغياب عن االمتحانات وتسليم الواجبات في الوقت المحدد: في حال غياب الطالب عم اإلمتحان ال يمنح  -ب

فرصة تقديم اإلمتحان اال بوجود عذر طبي مختوم من عيادة الطلبة في الجامعة األردنية او مستشفى الجامعة وان 

  15لم يقدم عذر طبي يطلب منه تقديم ورقة بحثية يختار عنوانها مدرس المادة ويكون الحد األعلى للعالمه 

 إجراءات السالمة والصحة: ال يوجد -ج

الغش والخروج عن النظام الصفي: في حال ضبط الطالب في حالة غش او خروجه عن آداب النظام الصفي   -د

 تعليمات الجامعة المتعلقة بالغش واإلنضباط الصفي.تكتب بالطالب شكوى خطية وفق 

إعطاء الدرجات: يحصل الطالب على عالمته في امتحان منتصف الفصل بعد مدة اسبوع بحد اقصى من  -ه

 تقديمه لإلمتحان ويحصل عبى تجميعه بالمادة قبل اإلمتحان النهائي في آخر محاضرة في الفصل.

: مكتبة الجامعة للحصول على المراجع والقراءات ي تسهم في دراسة المادةالخدمات المتوفرة بالجامعة والت -و

 المطلوبة / مختبرات الحاسوب للدخول على المواقع اإللكترونية و طباعة التقارير الحثية والواجبات األسبوعية.

 مصادر التعلّم والتعليم )المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب( .23

 ال يوجد
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 المراجع .24

 

  0 2009مقدمة في علم االجتماع،               ابراهيم عثمان .1

 (2009المدخل الى علم اإلجتماع )       احسان الحسن وعدنان األحمد .2

            ، دار الفكر للنشر/ عمان2015مدخل إلى علم االجتماع )مترجم(،                   روال السوالقة .3

 01996التغير االجتماعي،               محمد الدقس .4

 01993علم االجتماع،              محمد عاطف غيث .5

 01992مبادىء علم االجتماع،               محجوب القائدي .6

 01990علم االجتماع ) مترجم(               روبرت نيسيت .7

 01989تاريخ علم االجتماع:                محمد علي محمد .8

 01980ثالثة اجزاء،  ه/علم االجتماع ومدارس                 مصطفى الخشاب .9

  

1. Diana Kendall: Sociology in our times, 2003. 

2. Rodney Stark: Sociology, 9th.ed. 2004. 

 

 

 

 

 

------------------التاريخ:  - ---------------------التوقيع: د. روال عودة السوالقة  مدرس أو منسق المادة:  

 -------------------------------------- التوقيع --------------------------مقرر لجنة الخطة/ القسم: 

 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

 -------------------------------------- التوقيع -------------------------مقرر لجنة الخطة/ الكلية: 

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 


