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 1. اسم المادة الديموغرافيا االجتماعيو

 2. رقم المادة 4527436

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ساعات 5
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري ساعات 5

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج بكالوريوس / عمم اجتماع

 6. رقم البرنامج 7

 7. اسم الجامعة االردنيو

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم عمم االجتماع

 10. مستوى المادة سنو رابعو

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 4238/4239

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. لغة التدريس العربيو

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  4239/;/3
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 

 مدرسو المادة .71

م الرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رق .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 33-32ح ث خ  46:98رقم المكتب  .الياتف، البريد اإللكتروني

 m.alarabi@ju.edu.joالبريد االلكتروني :    288292;2;29رقم الياتف 
 
 

 

mailto:m.alarabi@ju.edu.jo


الدراسية ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

         
2 

 وصف المادة .71

  .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما
بعمم السكان كما يتضمن مصادر وانواع واخطاء البيانات السكانيو. باالضافة الى ذلك، يتناول ىذا المساق يتطرق ىذا المساق الى التعريف 

 ايضا الموضوعات الديموغرافية ذات البعد االجتماعي . وبشكل اكثر تحديد يتناول التعريف بمؤشرات عوامل التغير السكاني الرئيسو الثالث
تناول ايضا بعض الموضوعات الديوغرافية االجتماعيو التي تعتبر ذات اىمية خاصو مثل محددات الخصوبة )المواليد والوفيات واليجره( كما ي

المحددات المباشرة والصحة االنجابية وبشكل خاص صحة االم والطفل وطرق تنظيم وتحديد النسل االقتصادية واالجتماعية اضافة الى 
 الجنة والوفيات حول الوالدة والتعمير ومشاكل التغذيو.والمرضية والزواجية والرضاعة الطبيعية ووفيات ا

 
 

 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

  :االىداف التاليو تحقيقيستيدف ىذا المساق  
 تحديد نقاط االلتقاء بين الموضوعات الديموغرافية واالجتماعيو 3
 السكانالتعرف الى مجاالت الديموغرافيا االجتماعية كأحد فروع عمم  -4
 ادراك الجوانب االجتماعية لمموضوعات الديموغرافيو -5
 الردن.توقير بيانات رقمية تمثل االوضاع الديموغرافية االجتماعية السائدة في المجتمعات العالمية مع التركيز عمى البمدان العربية وبخاصة ا -6
 

 : عمى ا  در يكون قا أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 التعرف الى وتحديد كل ما تم ذكره من اىداف متوخاه من دراسة ىذا المساق وذلك كما تم تحديدىا اعاله.

 
 
 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 
 

نتاجات التعّمم  التقييم أساليب المراجع
األس المدّرس المتحققة

 المحتوى بوع

مدخل الى الديموغرافيا   د. محمد العربي  المشاركو االيجابيو التفاعل والنقاش  عاطف خميفو
  االجتماعيو

 وسكان العالم البيانات السكانيو  = = = =
 التركيبات السكانيو  = = = =

 الوفيات والخصوبو  = = = مصطفى الشمقاني
 طرق قياس التغير السكاني  = = = =
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
 التحضير المسبق والنقااش في كل محاضره

 تقديم واجبات بانتظام باستخدام المعمومات والبيانات الديموغرافية المتاحو

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة عممنتاجات الت تحققإثبات  يتم
 عالمو  47االول االمتحان 
 عالمو 47الثاني االمتخان 

 عالمات 32المشاركو واواجبات 
 عالمو  62االمتحان النيائي 

 
 
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في اوتسميم الواجب اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 )المرافق، المعدات، األجيزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .02

 وجدال ي

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 8:;3عاطف خميغو 

 . التعميمية الورقية واإللكترونية الكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد  -ب
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 97;3مصطفى الشمقاني 
Shryock, H, & Seigel, J. et al (1975). " The Methods and Materials of Demogrphy 

 

2- Barclay, G. (1958), Techniques of Population Analysis 
 

 معمومات إضافية 26.
 ال يوجد
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