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 1. اسم المادة المجتمع األردوً المعاصز

 2. رقم المادة 5032033

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ساعات  3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري ساعات 3

 4. المتزامنة ات/المتطمبةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج البكالوريوس

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية 

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم عمم االجتماع

 10. مستوى المادة بكالوريوس  

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 8102-8102الفصل الدراسي األول / العام الجامعي 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس المغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  01/2/8102
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 مىّسك المادة .61

 ال يوجد .الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني الرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب،

 مدرسو المادة .71

 .الرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني
 ، البريد االلكتروني:83222رقم الهاتف  أحد، ثالثاء، خميس، 0-08قسم عمم االجتماع، الساعات المكتبية  -د.ة رانيه أحمد جبر، كمية اآلداب

Rania.jaber@ju.edu.jo 
 وصف المادة .18

 .دنيألر جتمع املتكوين االجتماعي لممجتمع االردني والمقومات االقتصادية والسكانية والتطور الثقافي والتنموي لما
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 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها 19.

 األهداف: -أ

العامة للمجتمع األردني،  وبيالن ا اتجتماةيية والفةاوية واتدتصيادية  السمات والخصائصتعريف الطلبة بالمساق الى  هدفي 
التيي، تلييالم مامييا البنيياع اتجتميياة، للمجتمييع األردنيي، المعاصيير  وتتديييد توييا التتييديات التيي، تواجهيي  ويي،  ييم ةادتيي   والسياسييية 

 .سية واتدتصادية الراونة ادليمياً ودولياً بالمجتمع العرب، و الدول، مع تنام، التتديات السيا
 
 يتودع من الطالب ةند إنهاع المادة تن يالون دادراً ةلى تن: نتاجات التعلّم: -ب

 المعزفة والفهم: ٌتىلع أن ٌكتسة الطالة مه دراسة المساق المفاهٍم والمعارف التالٍة:-أ  
 . اتجتماةيةالمجتمع والمجتمع المتل، والجماةات بمفهوا  اتلماا .1
 التعرف إلى مالونات البناع اتجتماة، والفةاو، األردن،. .2
 . تزويد الطلبة بالمعلومات توم التاريخ اتجتماة، للمجتمع األردن، واألةراف الةبلية .3
 اإللماا بأوا التغيرات البنائية والو يفية الت، تصابت األسرة األردنية. .4
 .للسالان و، األردن الديموغراوية خصائصالسمات وال التعرف إلى .5
 اإللماا بمفهوا الفرصة السالانية والتعرف ةلى تبعادوا. .6
 اتلماا بمواد الدستور األردن، ووصول . .7
   

ٌتىلع أن ٌساعذ المساق الطالة على اكتساب وتىمٍة المهارات  :والمذرة على التفكٍز والتحلٍلٍة المهارات الذهىٍة -ب  

  التالٍة: والتحلٍلٍةالذهىٍة 
 الن ا اتدتصادية والسياسية واتجتماةية وتتديد المرتالزات الرئيسة لها.تتليم  .1
 .الملالات اتجتماةية الت، يواجهها المجتمع األردن،إدراك  .2
 . الملالات ةلى التنمية اللاملة والمستدامة و، األردنتتليم ةوامم وتفار  .3
 .ليةالتتديات اتدليمية والدوو،  م المجتمع األردن، استلراف مستةبم  .4

                                                                                                              
 :ة الخاصة تالمساق: ٌتىلع أن ٌؤدي المساق الى والعملٍاألكادٌمٍة  المهارات -ج  

 ويؼطاَره فٍ ظىء االصنح وانثغاهٍُ انًُطمُحلضعج انطانة ػهً انُماش وانرذهُم انؼهًٍ نهىالغ االجرًاػٍ ذًُُح  .3

  فٍ لعاَا اجرًاػُح يرشصصح. انثذصُحوانًؼغفح  إكساب انطهثح انمضعج .5
 وبالمرتكزات األساسية للنظم االجتماعية واالقتصادية والسياسية الخاصة بالمجتمع األردني.بمفردات المادة  اإللمام .3

 وصوعها فٍ ذذمُك انرًُُح. إغالع انطهثح ػهً أصاء تؼط انًؤسساخ انىغُُح
 

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 أساليب المراجع
 التقييم

 المحتوى األسبوع المدّرس نتاجات التعّمم المتحققة

 
 المراجع المقررة

المشاركة 
 والحوار

العصف 
 الذهني

معمومات عامة عن المممكة األردنية 
 الهاشمية

حول مفهوم  اإلطار المفاهيمي،
المجتمع ومكوناته، والمجتمع المحمي 

 والجماعات االجتماعية

د.ة رانيه 
 جبر 

الوحدة األولى: مدخل  األول 
 الى دراسة المجتمع 

المشاركة  المراجع المقررة 
 والحوار

 

التكوين االجتماعي لشرقي األردن 
 في القرن التاسع عشر.

التجزئة االستعمارية لممشرق العربي 
وتغير البناء االجتماعي لشرقي 

الثاني  
 والثالث

التاريخ االجتماعي 
 لشرق األردن
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 .األردن
المشاركة  المراجع المقررة 

 والحوار
عروض 
 الطمبة 

النظام القرابيمقومات   
 وحدات التنظيم القبمي

 الجماعات القرابية
البنائية األسرة االردنية والتغيرات 

 والوظيفية
 

 الرابع  
 والخامس

النظام االجتماعي في  
المجتمع األردني: النظام 

 القرابي واألسرة األردنية 

عبد العزيز خزاعمة، مقدمة 
لدراسة المجتمع األردني، 

0222. 
أحمد الربايعة، الشخصية 

األردنية سماتها 
 0222وخصائصها، 

مختص )شيخ( أحد الوجهاء 
 بالقضاء القبمي المعنين

العصف 
 الذهني

المشاركة 
 والحوار

سرد االمثمة 
 والقصص 

 

عراف ألاإلطار المفاهيمي: ا
االجتماعية، المعايير االجتماعية 

 والعادات والتقاليد
 األعراف القبمية والقانون الوضعي
المنظومة القيمية األردنية: جهود 

إصالحية؛ وثيقة التماسك 
 االجتماعية

  وسيادة هيبة الدولة القانون الوضعي

األعراف القبمية و  السادس  
 القانون الوضعي

تقارير دائرة االحصاءات 
 العامة

 المجمس األعمى لمسكان
تقارير المحافظات حول 
أوضاع السكان االجتماعية 
واالقتصادية الصادرة عن 
وزارة التخطيط والتعاون 

 الدولي

 المناقشة
عروض 

الطمبة  حول 
واقع السكان 

في 
 المحافظات

 

 التركيبة السكانية لممجتمع األردني 
 الخصائص الديموغرافية لمسكان

 الفرصة السكانية )الهبة الديموغرافية(
 الثقافة المحمية األردنية

 الشركس، الشيشان، األكراد واألرمن 

السابع  
  والثامن 
 والتاسع 

السكان في 
األردن:الخصائص 
والتوزيع الجغرافي 
 والفرصة السكانية

 المرتقبة

 نقاش وحوار الدستور األردني وتعديالته
المنتدى 
 الحواري 

 الدستور األردني: قراءة تحميمية
لحياة الديمقراطية: المشاركة ا

 السياسية والحياة الحزبية
األوراق النقاشية لجاللة الممك عبد 

 اهلل الثاني

 العاشر 
والحادي 

 عشر

 النظام السياسي األردني
 

الحوار  
 والنقاش

 

القطاعات االقتصادية والموارد 
 الرئيسة

االزمات االقتصادية وبرامج التكيف 
 الهيكمي

الثاني  
عشر 

والثالث 
 عشر

االقتصاد األردني: 
 المقومات والتحديات 

الوجبات  
 الصفية 
 الحوار

الفقر والبطالة: الواقع والجهود 
 المبذولة والمؤسسات المعنية

المجوء السوري وتداعياته عمى 
 التنمية

الرابع  
عشر 

والخامس 

  التحديات القائمة
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 عشر
تقارير وزارة التخطيط 

 والتعاون الدولي 
الواجبات 
 الصفية 

8181رؤية األردن   
تقرير األردن الطوعي لمتنمية 

 المستدامة 
 استراتيجية تنمية الموارد البشرية

السادس  
 عشر

المستقبل والتطمعات 
 الواعدة

 واالستراتيجيات التدريسيةالنشاطات  .02

 يتم تطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:
 المحاضرة، النقاش والحوار والتغذية الراجعة والعصف الذهني -
 العمل إلعداد العروض الصفية وتقديم التقارير الصفية مجموعات -
 ة يختارها الطمبةإعداد وتنظيم ندوة حوارية حول قضي -
 ألحد مؤسسات الدولة :مجمس األمة، الديوان الممكي الهاشميزيارة ميدانية  -
 استضافة محاضرين ومختصين في القضايا والشؤون المحمية األردنية. -

 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة22

 التعمم المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية: يتم إثبات تحقق نتاجات
 %02امتحان منتصف الفصل       
 %5المشاركة الصفية              
 %25العروض والتقارير             
 %52االمتحان النهائي              

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 انفغصح نهجًُغ نهًطاعكح وانُماش ادرغاو انغأٌ وانغأٌ األسغ واذادح .3

 انرؼاو انطهثح تانىلد انًذضص نهًذاظغج يٍ دُس انثضء واالَرهاء .5

انطانة انظٌ ذؼَض غُاتاذه ػٍ َؤسظ انذعىع وانغُاب فٍ تضاَح كم يذاظغج وَهرؼو انطهثح تانذعىع انثاكغ نهًذاظغج، وَذغو  .0

 يؼح.ع( تذسة سُاسح انجا،غُاتاخ )ٌ 2ر( و ػٍ ،ز،غُاتاخ )ح 7

 ذىظغ انهىاذف انشهىَح فٍ وظغ انصايد، وَسًخ فمػ تئجغاء انًكانًاخ انعغوعَح نًضج ال ذرجاوػ صلُمرٍُ وتأسظ اطٌ يسثك. .4

 ًَُغ وظغ انهاذف ػهً انًمؼض أياو انطانة أشُاء انًذاظغج وولد االيرذاَاخ. .2

انغُاب ػٍ أٌ يُها ألغغاض إػاصج االيرذاٌ إال تؼض َهرؼو انطهثح تانًىػض انًذضص ناليرذاَاخ انًمغج نهًاصج وال َمثم ػظع  .6

 انذصىل ػهً انًىافماخ يٍ انجهاخ انًؼُُح فٍ انجايؼح
 االنرؼاو تانًىاػُض انًرفك ػهُها نرمضَى انىاجثاخ وانرأسغ َؼغض انطانة إنً َمصاٌ ػاليح ػٍ كم َىو ذأسُغ . .7
 االيرذاٌ انًصذذح.َذك نهطهثح يغاجؼح ػالياذه ويُالطح االجاتح تؼض ذسهى وعلح  .8
 ًَُغ انغص فٍ االيرذاَاخ وَؤسظ تذك انطانة انظٌ َغص انؼمىتاخ انًُصىظ ػهُها ظًٍ أَظًح وذؼهًُاخ انجايؼح .9

 

 )المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .02
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  الدولةوالزيارة ميدانية ألحد مؤسسات  ،Data Showجهاز 

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 .3997أدًض انغتاَؼح، انطشصُح األعصَُح سًاذها وسصائصها: صعاسح فٍ غثُؼح انًجرًغ األعصٍَ، ػًاٌ: -3

ػطغ سُىاخ يٍ االَجاػ وانؼطاء، يجًىػح سطاتاخ ويماالخ دعغج صادة  انذىعاٍَ، دًض ػثض انغدُىأ  -5

 .5338انجالنح انًهك ػثض هللا انصاٍَ، ػًاٌ، 

 .5335: ، انذايض نهُطغ، ػًاٌ سٍ األعصٍَ وانًسُغج انضًَمغاغُحأيٍُ يطالثح ، انُظاو انسُا -0

 . 5335 :ٌدسٍ انؼاتض، انًجرًغ االعصٍَ ويا تؼض انؼىنًح، صاع وائم نهُطغ، ػًا -4

 5335دسٍُ يذاصٍَ، لُى انؼًم: صعاسح سىسُىنىجُح جُهُح فٍ انًجرًغ األعصٍَ، وػاعج انصمافح، ػًاٌ:  -2

، 5333اسرُاصاً انً تُاَاخ يسخ َفماخ وصسم األسغج  ذمغَغ دانح انفمغ فٍ األعصٌ،صائغج اإلدصاءاخ انؼايح،  -6

 5336انرؼضاص انؼاو نهسكاٌ وانًساكٍ  ،5335كاَىٌ األول  :ػًاٌ

  5336:األعصٌ تاألعلاو، ػًاٌصائغج االدصاءاخ انؼايح،  -7

 .3999، انغيصا: 0ػثض انؼؼَؼ سؼاػهح، يمضيح نضعاسح انًجرًغ األعصٍَ، غ -8

 .3989 :ػًاٌ  ،ٍ ػهض اإلياعج ، يغكؼ انكرة األعصٍَي، ذاعَز األعصٌ انًؼاصغ ػهٍ يذافظح -9

 . 5336 :ػًاٌ،5غصع تٍُ َصغ، انًجرًغ االعصٍَ، و َاصاَم انشطاَثح  -33

 .5333، ػًاٌ: ذًىػ 5333انًجهس األػهً نهسكاٌ، ذمغَغ دانح سكاٌ األعصٌ  -33

سُاساخ انفغصح واسرصًاع ويراتؼح يضي انرمضو فٍ ذذمك  انرمغَغ انضوعٌ األول نغصضانًجهس األػهً نهسكاٌ،  -35

 .5330 ػًاٌ: َُساٌ، (5333-5337نألػىاو ) ،انسكاَُح

 . 5333 :يجض انضٍَ سًص ، انطثاب وضؤوٌ انًجرًغ األعصٍَ، سهسهح انرصمُف انطثاتٍ، انًجهس األػهً نهطثاب -30

 .5334: يذًض يذافظح، انضًَمغاغُح فٍ فكغ انذسٍُ، وعص االعصَُح ، ػًاٌ -34

 .5330 :ػًاٌ ،، صاع سُضتاص نهُطغعاساخ فٍ ذاعَز االعصٌ االجرًاػٍ، صيجًىػح يؤنفٍُ -32

 .5334 :،ػًاٌ ، ذطهؼاخ انًجرًغ االعصٍَ فٍ انذُاجصعاساخ انطغق األوسػيغكؼ  -36

 .5332يصطفً ػهٍ انؼرىو، انرُظُى انذؼتٍ: والؼه ويسرمثهه فٍ انًجرًغ األعصٍَ، ػًاٌ:  -37

  .5336، ػًاٌ: 5332-5336وػاعج انرشطُػ وانرؼاوٌ انضونٍ، االجُضج انىغُُح " األعصٌ انظٌ َغَض"  -38

 . التعميمية الورقية واإللكترونية بها، وغيرها من الموادالكتب الموصى   -ب
https://kingabdullah.jo/ٍُانًىلغ انغسًٍ نجالنح انًهك ػثضهللا انصاٍَ إتٍ انذس 
http://www.parliament.jo/ ٍَيجهس األيح األعص 

http://www.mop.gov.jo/ ٍوػاعج انرشطُػ وانرؼاوٌ انضون 

 

 معمومات إضافية 26.
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