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  مخطط املادة الدراسيت

 1. اشم املادة عمم االجتماع الصناعي

 2. رقم املادة 8035032

 الساعات المعتمدة )نظرية،عممية( 3
.3 

 الساعات الفعمية )نظرية، عممية( 3

باث الصابقت/املخطلباث املتزامىت 
ّ
 4. املخطل

 5. اشم البرهامج بكالوريوس

 6. رقم البرهامج 

 7. اشم الجامعت األردنية

 8. الكليت اآلداب

 9. القصم عمم االجتماع

 10. مصخوى املادة د. خالد عبد اهلل طميم

 11. العام الجامعي/ الفصل الذراس ي / الفصل الدراسي الثاني8383

 12. الذرجت العلميت للبرهامج بكالوريوس

 13. ألاقصام ألاخرى املشتركت في جذريض املادة 

 14. لغت الخذريض العربية

ريخ اشخحذاث مخطط املادة الذراشيت/ جاريخ مراجعت جا 2020/3/2

 مخطط املادة الذراشيت
.15 
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 63. منّسق المادة 
 رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج :. 
 (86233الساعات المكتبي )68_66االثنين، الثالثاء، األربعاء من  ة  
 KhaledAbdullah@gmail.com 

 

 مدرسو املادة .71

 رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج :. 
 

 

 وصف املادة .71

 مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما. 
  ة بين الصناعة والمجتمع في اطار عمم الصناعي مفهوم الصناعة والمجتمع والعالق  االجتماعتتناول مادة عمم

 العمل الصناعي والثورة الصناعية  ونشأةالصناعي، وتبحث في تطور  االجتماع
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 املادة ونخاجاث حعلمهاجدريس أهداف  19.

 :األهداف - أ
 التعرف عمى مفهوم الصناعة والتكنولوجيا وتطورها. - ب
 وتطور العمل الصناعي. نشاهالتعرف عمى  - ت
 ونتائج الثورة الصناعية. أسبابالتعرف عمى  - ث
 .ةخصائص المجتمعات الصناعيالتعرف عمى  - ج
 الوقوف عمى التنظيم البيروقراطي لممصنع. - ح
 الكشف عن الظواهر االجتماعية في العمل الصناعي. - خ
 الصناعة عمى المجتمع واألسرة. اثأرمعرفة  - د

 أن: ىعم ا  يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب 
  وتطور الصناعة نشاهاوال : تمكن الطمبة من التعرف عمى 

  الصناعية. باألعمالالتوعية 
 .تصميم هيكل تنظيمي لمؤسسات صناعية 
  ا .الصناعة إيجابا  وسمبالكشف عن الظواهر االجتماعية في 
 .معالجة الصراعات الصناعية داخل المؤسسات الصناعية 

  اكيةواإلدر ثانيا : المهارات التحميمية. 
  االجتماعية لمعمل الصناعي. األبعادالقدرة عمى فهم 
 .الربط بين التقدم الصناعي وتغير المجتمع 
 .القدرة عمى تحميل الظواهر الصناعية 
  في المؤسسات الصناعية. الرسميةالكشف عن التنظيم الرسمية وغير 

 
  

 

 

 لها والجدول الزمني املادة الدراسيت محخوى  .02

 (1)   :املذخل الىظري  .1

 .وشأة ومفهوم وجطور الصىاعت 

  وألاهميتعلم الاجخماع الصىاعي: املفهوم واملجاالث. 

  الصىاعتجطور املهً والحرف في. 

 الصىاعت في جطور املجخمعاث. أهميت 

 (3-2مً )العمل الصىاعي  .2

 .مفهوم العمل الصىاعي 

 العمل الصىاعي. أشكال 

 .جطور العمل الصىاعي 

 جخمعاث.العوامل املؤجرة في جطور امل 
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 (5-4مً )الثورة الصىاعيت:  .3

 .مفهوم الثورة الصىاعيت 

 .عوامل قيام الثورة الصىاعيت 

 .هخائج الثورة الصىاعيت 

 (7-6مً )املجخمع الصىاعي:  .4

 .مفهوم املجخمع الصىاعي 

 .خصائص املجخمع الصىاعي 

 املجخمعاث الصىاعيت. أهواع 

 .العالقت بين املجخمع الصىاعي واملؤشصاث الصىاعيت 

 (9-8مً )مخحان هصفي: ا .5

  (11-11)مً الخىظيم الاجخماعي للمؤشصاث الصىاعيت:  .6

 .مفهوم الخىظيم الاجخماعي 

 .البيروقراطيت الصىاعيت 

 الخىظيم. أهواع 

 .الخىظيم الرشمي وغير الرشمي 

 (13-12) مً في املصىع: الاجخماعيتالظواهر  .7

 .ظاهرة جقصيم العمل 

 .ظاهرة الاغتراب 

 .ظاهرة الغياب 

 .ظاهرة دوران العمل 

 .ظاهرة الصراع 

 .ظواهر أخرى 

 (15-14)مً الصىاعت وحغيير املجخمع وألاشرة:  .8

 .الخأجير املخبادل بين الصىاعت واملجخمع 

 .جأجير الصىاعت في ألاشرة 

 .الصىاعت واملشكالث الاجخماعيت وألاشريت 

 (16امخحان نهايت الفصل: ) .9
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 النشاطاث والاستراجيجياث الخدريسيت .07

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم 
 من الطالب أسبوعين. ةإعداد المحاضرة القراء 
 .تكميف الطالب بتمخيص المحاضرات التي تم مناقشتها من قبل األستاذ والطالب 
 يق مع المدرس.إعداد البحوث من قبل الطالب في موضوعات مختمفة من خالل التنس 
 .مناقشة البحوث والتفاعل اإليجابي من قبل الطالب لسكابهم مهارة الحوار المنظم 
  

 الخقييم ومخطلباث املادة أساليب .00

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم 
 .الحضور الدائم والمشاركة في المناقشات 
 رير من قبل الطالب والمراجعين من قبل األستاذ وأعطا المالحظات اإليجابية والسمبية.كتابة التق 
  األفقالتفاعل الجاد من قبل الطالب يجعل المحاضرة ذات فائدة عممية ومعرفية واسعة. 
  الفوكس قرب  أسموبعميها من خالل  اإلجابةويتم  أسئمةوضع النموذجية من خالل  اإلجابةتدريب الطالب عمى. 

 السياساث املخبعت باملادة .02

 والغياب شياشت الحضور  -أ

 الوقت املحذداث وحصليم الواجباث في الغياب عً الامخحاه -ب

 والصحت إجراءاث الصالمت -ج

 الغش والخروج عً الىظام الصفي -د

 إعطاء الذرجاث -ٌ

 حصهم في دراشت املادةالتي و الجامعت ب املخوفرة الخذماث -و

م والخعليم مصادر ال .02
ّ
 )املرافق، املعذاث، ألاجهزة، البرمجياث، املخخبراث، املشاغل، اماكً الخذريب(خعل

 

 

 املراجع .02

 

 الكخب املطلوبت، والقراءاث واملواد الصمعيت والبصريت املخصصت: - أ

 الثاهيت. الصىاعي ، الطبعت( علم الاجخماع 2114) إحصان الحصً .1

 املجخمع.( الخصييع و 1985الصيذ عبذ املعطي ) .2

 ( املجخمع الصىاعي مترجم.1983) أرونريمون  .3

 ( علم الاجخماع الصىاعي مترجم.1989) وأخرونباركر  .4

 الصىاعي( علم الاجخماع 1996علي جلبي ) .5

 ( مقذمت في علم الاجخماع الصىاعي.1989محمذ الجوهري) .6

 ( الصىاعت واملجخمع.1972محمذ عبذ هللا) .7
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 Miller D. E Form w:Imduetrial sociology. 1964. 

 Badham R.: Theories of Industrial socicty 1986. 

 Schniden E: Industrial sociology. 1971. 

 

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

 

 

 

 معلوماث إضافيت 26.

 

 

 

 

 ------------------اريخ: الخ - ---------------------يع: الخوقالذكخور خالذ عبذ هللا طميم ميصق املادة: مذرس أو 

 -------------------------------------- الخوقيع --------------------------/ القصم: مقرر لجىت الخطت

 -----------------------------------------------الخوقيع -------------------------رئيض القصم: 

 -------------------------------------- الخوقيع -------------------------الكليت:  الخطت/ مقرر لجىت

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


