
 

 مخطط املادة الدراسيت 

 1. اصم املادة البحث االجتماعي  مبادئ

 2. رقم املادة 2628292

 الساعات المعتمدة )نظرية،عممية( ساعات  6
.3 

 الساعات الفعمية )نظرية، عممية( ساعات  6

باث الضابقت/املخطلباث املتزامنت ال يوجد
ّ
 4. املخطل

 5. اصم البرهامج بكالوريوس ، عمم االجتماع 

 6. البرهامجرقم  8

 7. اصم الجامعت األردنية 

 8. الكليت اآلداب 

 9. القضم عمم االجتماع 

 10. مضخوى املادة بكالوريوس

 11. العام الجامعي/ الفصل الذراس ي 2222/>220

 12. الذرحت العلميت للبرهامج بكالوريوس

 13. ألاقضام ألاخرى املشتركت في جذريط املادة ال يوجد

 14. لغت الخذريط العربية 

جاريخ اصخحذاث مخطط املادة الذراصيت/  22/0/2222

 جاريخ مراحعت مخطط املادة الذراصيت
.15 



 منّسق المادة .09
 .الرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني

 

 مدرسو املادة .71

، البريد  2992:2>2>:2  ، رقم الياتف 00-02ح،ث،خ    ، الساعات المكتبية9:;27      ما يمي: رقم المكتبالرجاء إدراج 
  M.alarabi@ju.edu.jo .اإللكتروني

 

 وصف املادة .71

 .كما ىو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة
مجاالتيا في البمدان النامية يتخذ األسموب العممي أساسا لموصول الى األىداف الموجودة من خالل تحديد  لقد اصبح التخطيط عمى تنوع

ى واقع البمد ومستقبمو اعتمادا عمى البيانات االجتماعية المتاحة ومناىج البحث لعممي التي تتناسب وأىداف البحث وىو ما يبرر التعرف إل
 لعممي المتاحة بفاعميو .القدرة عمى استخدام مناىج البحث ا

 
 

 أهداف جدريس املادة ونخاجاث حعلمها 19.

 األىداف: - أ
 استيعاب الموضوعات المتعمقة باألسس العامة لفمسفة العمم. -
تناول القضايا المتعمقة بمدى صالحية المنيج العممي التجريبي في دراسة الظواىر االجتماعية، والطرق والوسائل  -

 ي العام األساسيتين: الموضوعية والتعميم .المستخدمة لموصول الى سمت
تنمية قدرات الطالب في مجال البحث العممي، أي تنمية قدراتو عمى ادراك وفيم واستيعاب المعايير التي يستند الييا في  -

حث، اختيار موضوع البحث وفي اختيار حالة ا حاالت الدراسة وفي اختيار المنيج او المناىج المناسبة لتناول موضوح الب
 بإضافة الى اختيار طرق جمع البيانات والمعمومات واختيار أساليب تحميل ىذه البيانات وصوال الى تحقيق أىداف البحث. 

 
 نتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند إنياء المادة أن يكون قادرًا عمى أن: -ب

فيذه ىذه السياسات سواء عمى المستوى التي تساعد في تنالتعرف عمى المفاىيم المرتبطة بوضع السياسات االجتماعية ورسم الخطط 
 المحمي او المستوى القومي . 
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 املادة الدراسيت والجدول الزمني لها محخوى  .02

 

 

نتاجات التعّمم  أساليب التقييم المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

التفاعل  (88>0لطفي )
 والنقاش

المشاركة 
 االيجابية 

د.محمد 
 العربي 

مفيوم العمم والبحث العممي  
 واساليب البحث العممي 

فرضيات ومناىج البحث   = = = =
 العممي 

 العينات    = = ( :>>0عزام ) 
طرق وأدوات جمع   = = = =

 المعمومات 
معالجة البيانات   = = = =

 وتحميميا 
عرض ومناقشة نتائج   = = = ( 0;>0غرايبة ) 

 البحث 

 . النشاطاث والاستراجيجياث الخدريسيت07

 يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:
 التحضير المسبق والنقاش في كل محاضرة 

 تقديم واجبات بانتظام باستخدام تجارب تتعمق بسياسات وتخطيط بعض البمدان العالمية . 

 
 
 

 الخقييم ومخطلباث املادة . أساليب00

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستيدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية:
 عالمة  28االمتحان األول 
 عالمة  28بحث ومناقشة 

 عالمات  02مشاركة وأوراق عمل 
 عالمة  72االمتحان النيائي 

 



 السياساث املخبعت باملادة .02

 والغياب صياصت الحضور  -أ

 الغياب عن الامخحاهاث وحضليم الواحباث في الوقت املحذد -ب

 إحراءاث الضالمت والصحت -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الذرحاث -ه

 الخذماث املخوفرة بالجامعت والتي حضهم في دراصت املادة -و

م والخعليم  .02
ّ
 البرمجياث، املخخبراث، املشاغل، اماكن الخذريب()املرافق، املعذاث، ألاحهسة، مصادر الخعل

 ال يوحذ 

 

 املراجع .02

 

 الكخب املطلوبت، والقراءاث واملواد الضمعيت والبصريت املخصصت: - أ

 البحث العلمي "  وأدواث أصاليب(، " 5511لطفي ، طلعت ابراهيم )  -

 ( " املهرااث الاصاصيت في جصميم البحث الضوصيولوحيت " 5551عسام، ادريط )  -

 البحث العلمي "   أصاليب" ( 5595غرايت، فوزي وآخرون )  -

 الكخب املوص ى بها، وغيرها من املواد الخعليميت الورقيت وإلالكتروهيت.   -ب

 

 معلوماث إضافيت 26.

 

 ال يوحذ 

 

 

 ------------------الخاريخ:  - ---------------------الخوقيع: ــــ -------------------مذرش أو منضق املادة: 

 -------------------------------------- الخوقيع --------------------------مقرر لجنت الخطت/ القضم: 

 -----------------------------------------------الخوقيع -------------------------رئيط القضم: 

 -------------------------------------- الخوقيع -------------------------مقرر لجنت الخطت/ الكليت: 

 --------------------------------الخوقيع -------------------------------------------العميذ: 

 


