
 

 

    

 
 الجامعة األردنية                        الدراسيةمخطط المادة مركز االعتماد وضمان الجودة                              

  

 
  

  

 اسم المادة  علم اجتماع الحضري  
 .1 

 2.  رقم المادة  ٢٣٠٥٤٦٩ 

 (نظرية، عملية)الساعات المعتمدة  ساعات نظرية  3

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

المتطلبّات السابقة/ المتطلبات  ال يوجد 

 المتزامنة 
 .4 

 اسم البرنامج  بكالوريوس 
 .5 

  
 رقم البرنامج 

 .6 

 . 7   الجامعةاسم  الجامعة االردنيـــــة 
   

 الكلية  كلية االداب 
 .8 

 9.  القسم  علم اجتماع 

 مستوى المادة  اربعة   -ثالثة سنة 
 .10 

 11.   العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2020-2019 

 الدرجة العلمية للبرنامج  البكالوريوس 
 .12 

األقسام األخرى المشتركة في تدريس  ال يوجد 

 المادة 
 .13 

 لغة التدريس  العربية 
 .14 

تاريخ استحداث مخطط المادة  2020/1/26 

الدراسية/ تاريخ مراجعة مخطط 

 المادة الدراسية 
 .15 

 . مدرسو المادة 16
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وصف المادة . 17   

تناول هذه المادة، التعريف بالمجتمع الحضري وبخصائصه ، كما تتناول الـنظم االجتماعيـة ، ومـشكالت المجتمع 

والتعريف بالمدينة كـنمط للتنظـيم االجتماعي  ٠الحضري، وسكان المجتمع الحضري، وعوامل التغير السكاني 

نمو الحضري من زيادة طبيعية وهجـرة، كمـا تعالج ظاهرة ،كما تتناول التعريف بنظريات المدن، وعوامل ال

 التحضر أو االنتشار الحضري في العالم ومشكالت المدن، مع تطبيقات خاصة علـى المجتمـع الحضري األردني 

  

 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها  .71

 : األهداف - أ

  التعرف إلى مفهوم وموضوع علم االجتماع الحضري 

    التعرف إلى االتجاه والمنهج في علم االجتماع الحضري 

  التعرف إلى مفهوم المدينة ونشأتها والتحليل السوسيولوجي ازاءها 

  تحليل المشكالت والظواهر االجتماعية الناجمه عن التحضر والتحديث 

  دراسة الحرمان االجتماعي 

  دراسة ظاهرة الزحام 

  تحليل الواقع الحضري لألردن 

 : يت وقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قاد اًر على أن: نتاجات التعلم - ب

 . معرفة طبيعة المجتمع الحضري ومزايا الحياة الحضرية ومساوئها وكذلك النظم الحضرية .1

 . معرفة األبعاد المختلفة لكل من عمليتي التحضر والنمو الحضري .2

مدا هدو حضدري مدن التجمعدات السدكانية وفدا المقداييم القددرة علدى التمييدز بدين مدا هدو ريفدي و .3

 . المحليدة النسبية

 . معرفة الميكانيزمات الدافعة للتحضر وأنواعها .4

 . تحليل خصائص المجتمع الحضري كنمط للتنظيم االجتماعي .5

 . تحليل وتصنيف العوامل الدافعة للتحضر والنمو الحضري .6

 . بطها بعملية التغير االجتماعيتحليل المشكالت الناجمة عن التحضر ور .7

 . تحليل انعكاسات الحياة الحضرية على عملية تخطيط المدينة .8

  0وحدات رئيسيه 6محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني لها:  تتألف من  .71

 مفهوم وموضوع علم االجتماع الحضري (أسبوع)  -7

 اسبوع)  3االتجاهات السوسيولوجية  في علم االجتماع الحضري (  -2

 أسابيع)  2الحرمان االجتماعي: المفهوم والمداخل المنهجية:  ( -3

 اسبوع)  2مفهوم الزحام وأشكاله وتحليله سوسيولوجيا (  -4

 االستدامة االجتماعية في عصر العولمة والتحضر(اسبوع)  -5

 د البشرية في المجتمع الحضري(  اسبوعان) حلول ومقترحات وصياغة مؤشرات الموار -6
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية  .22

  0المحاضرة والمناقشة .7

  0كتابة تقارير بحثية وعرضها .2

  التعليم األلكتروني .3

  

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة  .27

 : المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطلبات التاليةيتم إثبات تحقق نتاجات التعلم 

 (عالمة 30 )االمتحان األول: يحدد موعد مسبق باإلتفاق مع الطلبة              

  (عالمة 20)             واجبات اسبوعية و تقارير بحثية                         

                                  (عالمة 50)ن قبل وحدة القبول والتسجيل  االمتحان النهائي: وفق البرنامج المعلن عنه م

 السياسات المتبعة بالمادة  .22

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

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

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

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

15   

 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 

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

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

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

 الخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة المادة: مكتبة الجامعة للحصول على المراجع والقراءات  -و 

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

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

 ال يوجد 
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 المراجع  .24

)، تاريخ المجتمع الريفي والمدني، دار المواسم للطباعة والنشر 2004عرب دعكور،( .7

 . 2004والتوزيع، الطبعة الثانية 

)، علم االجتماع الحضري: قضايا وإشكاليات، دار الوفاء 2003عبد الرؤوف الضبع ،( .2

 لدنيا الطباعة والنشر،اإلسكندرية ـ مصر، الطبعة األولى . 

 )، علم االجتماع الحضري، دار الكتاب للنشر. 1995محمد غيث( ، .3

ض: المكتب الجامعي علم االجتماع و المدينة: التأليف: ابراهيم خليفة، النشر: الريا .4

 . 1984الحديث ،

التخطيط الحضري: دراسة في علم االجتماع. التأليف: حسين عبد الحميد احمد رشوان،  .5

 .  2005النشر: االسكندرية (مصر): مركز االسكندرية للكتاب ، 

علم االجتماع الحضري. التأليف: موسى عبدالرحيم حلس، نائلة االغا (مؤلف ثاني)  .6

 .  1997طين): جامعة االزهر ، النشر: غزة (فلس

المدينة : دراسة في علم االجتماع الحضري. التأليف: حسين عبد الحميد احمد رشوان  .1
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 علم االجتماع الحضري. التأليف: فادية عمر الجوالني، النشر: القاهرة (مصر): مؤسسة .1

 . 1993شباب الجامعة ، 
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