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 1. اطى انًادج النظريات االجتماعية

 2. رلى انًادج 5032065

 عممية( الساعات المعتمدة )نظرية، ساعات نظرية 0
.3 

 الساعات الفعمية )نظرية، عممية( ساعات نظرية 0
انًتطهثاخ  انًتطهّثاخ انظاتمح/ ال يوجد

 انًتشايُح
.4 

 5. اطى انثزَايح بكالوريوس

 6. رلى انثزَايح 

 ةالجامعة االردنيـــــ

 7. اطى اندايؼح 

 8. انكهُح كمية االداب

 9. انمظى علم اجتماع

 10. يظتىي انًادج سنة أولى / ثانية

 11. العام الجامعً/ الفصل الدراسً 5302/5353

 12. انؼهًُح نهثزَايحانذرخح  البكالوريوس

األلظاو األخزي انًشتزكح فٍ تذرَض  ال يوجد

 انًادج
.13 

 14. نغح انتذرَض العربية

تارَخ اطتحذاث يخطط انًادج  2/05/5302

انذراطُح/ تارَخ يزاخؼح يخطط 

 انًادج انذراطُح

.15 

 يذرطى انًادج .66

 hotmail.com @hsari1950 0-00 خ ث ح المكتبية الساعات  58442

 

 وصف انًادج .67

يعالج المساق تطور عمم االجتماع من بداية القرن السابع عشر وحتى الوقت الحاضر، كما أنه يحدد معنى 
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انزواد األوائم فٍ تأطُظٍ ػهى  وإطهاياخفٍ انؼهىو االختًاػُح ، وأطض تمُُى انُظزَح االختًاػُح، النظرية 

انىظُفُح، انصزاػُح، انتفاػهُح  يغ انتزكُش ػهً:االختًاع، كًا َؼانح انُظزَح تشمُها انكالطُكٍ وانحذَج، 

 .واالَثىيُثىدونىخُح انزيشَح

 
 
 

 أهذاف تذرَض انًادج وَتاخاخ تؼهًها .61

 األهداف: -أ
 وأطثاب دراطح طانة ػهى االختًاع نها.انتؼزَف تـ انُظزَح االختًاػُح وأهًُتها  -6

 التعرف على االفتراضات التً تقوم علٌها النظرٌة االجتماعٌة. -2
 فهم أسس تقٌٌم النظرٌة االجتماعٌة -3

 تدرٌب الطلبة على كٌفٌة توظٌف النظرٌة االجتماعٌة فً تفسٌر الواقع االجتماعً ومشكالته  -4

 النظرٌات االجتماعٌة الكالسٌكٌة والحدٌثة. بابرزالطلبة  تعرٌف -5

 

 

 نتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادرًا عمى أن: -ب
 تانُظزَح االختًاػُح واالفتزاضاخ انًزتثطح تها.انتؼز َف  -6

 بالبناء االجتماعً ، والعالقة بٌن الفعل والبنٌةالتعرٌف  -2
 0االجتماعٌة المختلفة التً تحدث فً المجتمعالتركٌز وفهم العملٌات  -3

 التعرٌف بأبرز العلماء المؤسسٌن لعلم االجتماعا -4

 الظواهر االجتماعٌة والٌة حدوثها تمكٌن الطلبة من  -5
 

 
 
 
 
 

 0وحذاخ رئُظُه 7تتأنف يٍ   انًادج انذراطُح واندذول انشيٍُ نها: يحتىي .61

 

 

 (أطثىع) تُاء انُظزَح انظىطُىنىخُح -6

 ذاالختًاػُح انُظزَح، يفهىو  -

 موضوع النظرٌة االجتماعٌة -

 افتراضات النظرٌة االجتماعٌة -

 متقٌٌم عا -
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 اطثىع( 2:  ) ىظُفُحان -2

 تعرٌف الوظٌفٌة -

 الجذور الفكرٌة: امٌل دور كاٌم وسابقوه -

 امٌل دور كاٌم -

 أطاتُغ( 2:  )تانكىخ تارطىَش  -3

 يمذيح -

 يظتىَاخ انُظك ػُذ تارطىَش -

 َظزَح انفؼم ػُذ تارطىَش -

 يتغُزاخ انًُط  -

 يشكالخ انُظك انىظُفٍ -

 يشكالخ انُظك وانتىاسٌ -

 

 اطثىع( 2:  ) روتزخ يُزتىٌ: انُظزَح يتىططح انًذي  -4

 خهفُح -

 َظزَاخ يتىططح انًذي -

 تفظُز انتحهُم انىظُفٍ -

 انًؼىلاخ انىظُفُح -

 انثذائم انىظُفُح -

 0َظزَح االَحزاف ػُذ يُزتىٌ -

 (اطثىع:  ) انىظُفُح اندذَذج   -5

 خفزٌ أنظكُذر -

 َُم طًهظز -

 َُكالص نىياٌ -

 0تمُُى ػاو -

 انصزاع: )اطثىػاٌ( -6

 خهفُح -

 اندذور انفكزَح  -

 كارل ياركض  -

 نىَض كىسر  -

 رانف دارَذورف -

 انتفاػهُح انزيشَح ) اطثىػاٌ( -7

 اندذور انفكزَح  -

 خىرج هزتزخ يُذ -

 هزتزخ تهىيز  -

               ارفُح خىفًاٌ -
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 . انُشاطاخ واالطتزاتُدُاخ انتذرَظُح20

 0انًحاضزج وانًُالشح .6

 0كتابة تقارٌر بحثٌة وعرضها .2
 التعلٌم األلكترونً .3

  

 
 . أطانُة انتمُُى ويتطهثاخ انًادج26

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية:
 ػاليح( 30االيتحاٌ األول: َحذد يىػذ يظثك تاإلتفاق يغ انطهثح               ) 

 ػاليح( 20)                                          واخثاخ اطثىػُح و تمارَز تحثُح

                   ػاليح(                  50) يٍ لثم وحذج انمثىل وانتظدُم اليتحاٌ انُهائٍ: وفك انثزَايح انًؼهٍ ػُه ا

 انظُاطاخ انًتثؼح تانًادج .22

 سٌاسة الحضور والغٌاب: ٌسجل الحضور والغٌاب فً كل لقاء مع الطلبة. -أ

الغٌاب عن االمتحانات وتسلٌم الواجبات فً الوقت المحدد: فً حال غٌاب الطالب عم اإلمتحان ال ٌمنح  -ب

بوجود عذر طبً مختوم من عٌادة الطلبة فً الجامعة األردنٌة او مستشفى الجامعة وان  فرصة تقدٌم اإلمتحان اال

  51لم ٌقدم عذر طبً ٌطلب منه تقدٌم ورقة بحثٌة ٌختار عنوانها مدرس المادة وٌكون الحد األعلى للعالمه 

 إجراءات السالمة والصحة: ال ٌوجد -ج

الغش والخروج عن النظام الصفً: فً حال ضبط الطالب فً حالة غش او خروجه عن آداب النظام الصفً   -د

 تكتب بالطالب شكوى خطٌة وفق تعلٌمات الجامعة المتعلقة بالغش واإلنضباط الصفً.

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

 تقدٌمه لإلمتحان وٌحصل عبى تجمٌعه بالمادة قبل اإلمتحان النهائً فً آخر محاضرة فً الفصل.

: مكتبة الجامعة للحصول على المراجع والقراءات الخدمات المتوفرة بالجامعة والتً تسهم فً دراسة المادة -و

 قارٌر الحثٌة والواجبات األسبوعٌة.المطلوبة / مختبرات الحاسوب للدخول على المواقع اإللكترونٌة و طباعة الت

 يصادر انتؼهّى وانتؼهُى )انًزافك، انًؼذاخ، األخهشج، انثزيدُاخ، انًختثزاخ، انًشاغم، اياكٍ انتذرَة( .23

 ال َىخذ
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 انًزاخغ .24

 

 رث واالص وونف، تزخًح: يحًذ انحىراٍَ، انُظزَح فٍ ػهى االختًاع: تًذد آفاق انُظزَح انكالطُكُح، .6

 .2066يدذالوٌ نهُشز، دار 

 . و 6112، د . طًُز َؼُى أحًذ ، انماهزج ، دار انًؼارف  3انُظزَح فٍ ػهى اإلختًاع ، ط  .2

 . و 6116، د . ػهٍ نُهح ، انماهزج ، دار انًؼارف  6، ط انُظزَح اإلختًاػُح انًؼاصزج .3

 . و 6112، انماهزج ، دار انًؼارف 6َح اإلختًاػُح فٍ انفكز اإلطاليٍ، ط انُظز  .4

انُظزَح اإلختًاػُح انحذَثح ، تأنُف تُزص كىهٍ ، تزخًح د . ػاادل يختاار انهاىارٌ ، اإلطاكُذرَح ، دار  .5

  و 6115انًؼزفح اندايؼُح 

ػهى االختًاع: انُظزَاح وانًاُهح، يُام تشاُزتىٌ وآٌ تازاوٌ تزخًاح: هُااء انداىهزٌ، انًشازوع انماىيٍ  .6

 .2062نهتزخًح. 

 

 

 

 

 

 

----------------التارٌخ:  - ---------------------التوقٌع: األستاذ الدكتور حلمً ساري مدرس أو منسق المادة: 

 -------------------------------------- التوقٌع --------------------------مقرر لجنة الخطة/ القسم: --

 -----------------------------------------------التوقٌع -------------------------رئٌس القسم: 

 -------------------------------------- التوقٌع -------------------------مقرر لجنة الخطة/ الكلٌة: 

 --------------------------------التوقٌع -------------------------------------------العمٌد: 


