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 1. اسم المادة التغير االجتماعي  

 2. رقم المادة 2305456
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 عملية( الساعات المعتمدة )نظرية، ساعات نظرية 3
.3 

 الساعات الفعلية )نظرية، عملية( ساعات نظرية 3
المتطلبات  المتطلّبات السابقة/ ال يوجد

 المتزامنة
.4 

 5. اسم البرنامج بكالوريوس

 6. البرنامجرقم  

 ةالجامعة االردنيـــــ

 7. اسم الجامعة 

 8. الكلية كلية االداب

 9. القسم علم اجتماع

 10. مستوى المادة سنة أولى / ثانية

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2017-2018

 12. الدرجة العلمية للبرنامج البكالوريوس

تدريس األقسام األخرى المشتركة في  ال يوجد

 المادة
.13 

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ استحداث مخطط المادة  10/9/2018

الدراسية/ تاريخ مراجعة مخطط 

 المادة الدراسية

.15 

 مدرسو المادة .16

 24888 :المكتبروال عودة السوالقة  هاتف د. 
  3-2ن ر   12-11ح ث خ الساعات المكتبية: 
 Sawalka@ju.edu.joR_ البريد االلكتروني:

                                                       
 

 وصف المادة .17

تتناال هذهاالمذدة االيةذ لهغاا ذدةتمغاا،ذدآلت اال واذ صةغلتااااذ دة ةااوصعلبذدة ااالال اذ ةاام ا ذي،د اا ذدةتمغاا،اذ  االذ

دة ال ااغ غ اذ دةنت،غاالبذدةعيغياا ذغااوذدةتمغاا،ذدآلت اال وذ اااذكااالهذ اا،اذ هاا ذدغ اال،ذتتماا،اذدةاانذدةنت،غاالبذ

دةالعيغاذدآلت ل غغااذ  لذ غتعيثذغوذ  د هذدةتمغ،ذ   دئقااذ غوذ  صغ ذدةتةنغعذ دةتمغ،ذ د اتم،داذةااماذ

ذ0دةي،د لبذدةم،اغ ذدة غيدنغ ذدةتوذدل،غبذغوذ للهذدةتمغ،ذدآلت ل و

mailto:R_Sawalka@ju.edu.jo
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 ادة ونتاجات تعلمهاأهداف تدريس الم .18

 األهداف: -أ
ذ0دةتم،فذ صنذ فل  ذدةتمغ،ذدآلت ل وذ  ةوصعلتا -1
ذ0دةتم،فذ صنذدةمالق ذاغاذدةتمغ،ذدآلت ل وذ دةتمغ،ذدةيقلغو -2
 0دةتم،غفذالةم د هذدة ا،ىذةصتمغ،ذدآلت ل و -3
 -دة ق فذ صنذنت،غلبذدةتمغ،ذدآلت ل وذدةعيغي  -4
 0دآلت ل وذة ملةلتللدةتم،فذ صنذ  دئقذدةتمغ،ذ -5
 0دةتم،فذ صنذلل يذ ص لءذدةم،بذغوذ للهذدةتمغ،ذدآلت ل و -6

 

 

 نتاجات التعّلم: يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادرًا على أن: -ب
ذ0ت  غاذدةوصا ذ اذدةتم،فذ صنذدةتمغ،دبذدآلت ل غ ذغوذدة لت ع -1
ذ0دة افذ اذصةغلبذدةتمغ،ذ   د صا -2
 0  صغ ذةتله،ةذدةتمغ،ذغوذدة لت عتواغقلبذ -3
 0دة ق فذ صنذ  دئقذدةتمغ،ذدآلت ل و -4
 تعصغهذ  نلقا ذنت،غلبذدةتمغ،ذدآلت ل وذدة كتصف  -5
 0دةقي،ةذ صنذد تا،دفذدةتمغ،دبذغوذدة لت ملبذدةم،اغ  -6
 0ت  غاذدةوصا ذ اذغل ذصةغلبذدةتمغ،ذ ت لغلا -7
 0دة ي، سغل ذ  صغ ذدةتن غ ذ نتغل ذةصتمغ،ذدة كووذ -8

 
 

 
 
 
 

 

 0وحدات رئيسيه 6تتألف من   المادة الدراسية والجدول الزمني لها: محتوى .19

 

 

 (أسبوع) المدخل النظري -1

 ماهية التغير االجتماعي  -

 آليات التغير االجتماعي  -

 مصطلحات التغير االجتماعي -

 تقييم عام -

 اسبوع( 2) الدراسة السوسيولوجية للتغير االجتماعي   -2
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 صعوبة دراسة التغير االجتماعي -

 تفسير عملية التغير االجتماعي -

 التغير االجتماعي والتغير القروي -

 التغير االجتماعي قديما وحديثا -

 أسابيع( 2)  النظريات الكالسيكية في التغير االجتماعي -3

 االجتماعينظريات التقدم  -

 نظريات الدورة االجتماعية -

 نظريات التطور االجتماعي -

 اسبوع( 2)   النظريات العاملية في التغير االجتماعي -4

 نظرية العامل التكنولوجي  -

 نظرية العامل األيكولوجي -

 نظرية العامل الديموغرافي -

 نظرية العامل االقتصادي  -

 نظرية العامل الثقافي   -

 )اسبوعان( النظريات المعاصرة في التغير االجتماعية   -5

 النظرية الوظيفية -

 الوظيفية والتغير االجتماعي  -

  النظريات التحديثية  -

 ) اسبوعان( عوائق التغير االجتماعي -6

 العوائق االجتماعية  -

 العوائق االقتصادية  -

 العوائق االيكولوجية  -

  العوائق السياسية  -
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 واالستراتيجيات التدريسية. النشاطات 20

 0المحاضرة والمناقشة .1

 0كتابة تقارير بحثية وعرضها .2
 التعليم األلكتروني .3

  

 
 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة21

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطلبات التالية:
 عالمة( 30باإلتفاق مع الطلبة               ) االمتحان األول: يحدد موعد مسبق 

 عالمة( 30)                                          واجبات اسبوعية و تقارير بحثية

 عالمة(                                    40) من قبل وحدة القبول والتسجيل المتحان النهائي: وفق البرنامج المعلن عنه ا

 السياسات المتبعة بالمادة .22

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

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

حان اال بوجود عذر طبي مختوم من عيادة الطلبة في الجامعة األردنية او مستشفى الجامعة وان فرصة تقديم اإلمت

  15لم يقدم عذر طبي يطلب منه تقديم ورقة بحثية يختار عنوانها مدرس المادة ويكون الحد األعلى للعالمه 

 إجراءات السالمة والصحة: ال يوجد -ج

ال ضبط الطالب في حالة غش او خروجه عن آداب النظام الصفي  الغش والخروج عن النظام الصفي: في ح -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

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

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

 بوعية.المطلوبة / مختبرات الحاسوب للدخول على المواقع اإللكترونية و طباعة التقارير الحثية والواجبات األس

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

 ال يوجد
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 المراجع .24

 

 .2عمان: دار وائل للنشر والتوزيع. ط  .التغير االجتماعي والثقافي (،2014استيتية دالل ). 1

فاس: منشورات دار ما بعد الحداثة. الجزء  .االجتماعي ورهانات العولمةالتغير ( 2010لحبيب )امعمري . 2

 .األول

 (. التغير االجتماعي والثقافي، عمان: دار المسيرة.2015)علياء شكري ، محمد محمود الجوهري  ،علي ليلة. 3

 .2القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية. ط  .التغير االجتماعي(. 2001زايد أحمد )  .4

 

 

 

 

 

------------------التاريخ:  - ---------------------التوقيع: د. روال عودة السوالقة  مدرس أو منسق المادة:  

 -------------------------------------- التوقيع --------------------------مقرر لجنة الخطة/ القسم: 

 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

 -------------------------------------- التوقيع -------------------------مقرر لجنة الخطة/ الكلية: 

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 


