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  مخطط املادة الدراسيت

 1. اصم املادة عمم االجتماع االقتصادي

 2. ركم املادة 3225332

 الساعات المعتمدة )نظرية،عممية( 2
.3 

 الساعات الفعمية )نظرية، عممية( 2

باث الضابلت/املخطلباث املتزامىت 
ّ
 4. املخطل

 5. اصم البرهامج بكالوريوس

 6. ركم البرهامج 

 7. اصم الجامعت األردنية

 8. الكليت باآلدا

 9. اللضم عمم االجتماع

 10. مضخىي املادة بكالوريوس

 11. العام الجامعي/ الفصل الذراس ي 3202/3232

 12. الذرجت العلميت للبرهامج بكالوريوس

 13. ألاكضام ألاخري املغتركت في جذريط املادة 

 14. لغت الخذريط العربية

اريخ جاريخ اصخحذار مخطط املادة الذراصيت/ ج 

 مراجعت مخطط املادة الذراصيت
.15 



 

         

QF-AQAC-03.02.1.2 2                          مخطط املادة الذراصيت 
 

 
 

 02. منّسق المادة 
 رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج :. 
 (36822 الساعات المكتبية االثنين، الثالثاء، األربعاء من )03_00  
 KhaledAbdullah@gmail.com 

 

 درسو املادةم .71

 رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج :. 
 (36822 الساعات المكتبية االثنين، الثالثاء، األربعاء من )03_00  
 KhaledAbdullah@gmail.com 

 

 

 وصف املادة .71

 مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما. 
 ومشكالته. وأهدافهة عمم االجتماع االقتصادي التعرف عمى ماهي 
  االقتصادي وعمم االجتماع واالقتصاد االجتماعالتعرف عمى عالقة بين عمم. 
  ف بعمماء واالجتماع االقتصادي.يالتعر 
  واألجور.التعرف عمى نظرية العمل 
 عمى نظرية التخصص وتقسيم العمل االجتماعي التعرف. 
 ستثمارعمى نظرية التوفير واال التعرف. 
 التعرف عمى الدخل القومي والناتج القومي والمستوى المعيشي. 
 التعر ف عمى مفهوم التخطيط االجتماعي والتخطيط االقتصادي. 
  عمى العالقة بين االقتصاد والعولمةو التعرف عمى نظام االقتصادي العربي. 
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 املادة ونخاجاث حعلمهاجدريس أهداف  19.

 األهداف -أ: 
 لب بماهية عمم االجتماع االقتصاديتعريف الطا 
  والنظريات المتعمقة بعمم االجتماع االقتصادي األساسيةدراسة مفاهيم 
  عمى المجتمع وتأثرهما األخرىالتعرف عمى العالقة بين عمم االجتماع االقتصادي والعموم 
  اعيواستهالك مع ربطها بالواقع االجتم إنتاجالتعرف عمى اثر العمميات االقتصادية من 
 
 أن: عمى اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب 
 تمكين الطمبة من التعرف عمى مجاالت عمم االجتماع االقتصادي 
  النشاط االقتصادي داخل المجتمع بأهميةتوعية الطمبة 
 تنمية المعارف النقدية في المجاالت االقتصادية 
 االجتماعية بأبعادهاصادية الوقوف عمى المذاهب االقت 
  االقتصادية واالجتماعية. وأبعادهاتمكين الطمبة من فهم ظاهرة العولمة 
 

 

 

 لها والجدول الزمني املادة الدراسيت محخوى  .02

 (2-1ومغكالجه: مً ) وأهذافهماهيت علم الاجخماع الاكخصادي  .1

 ماهيت علم الاجخماع الاكخصادي 

 علم الاجخماع الاكخصادي أهذاف 

 مغكالث علم الاجخماع الكخصادي 

 (4-3العالكت بين علم الاجخماع الاكخصادي وعلم الاجخماع والاكخصاد: مً ) .2

 عالكت علم الاجخماع الاكخصادي بعلم الاجخماع 

 عالكت علم الاجخماع بعلم الاجخماع الاكخصاد 

  ألاخري عالكت علم الاجخماع الاكخصادي بالعلىم 

 (6-5)علماء الاجخماع الاكخصادي: مً  .3

 ابً خلذون كارل ماركط 

 اميل دوجايم 

 ي فيبر باريخىماك 

 (8-7: مً )وألاجىر هظريت العمل  .4

 مفهىم العمل 

 العىامل املؤزرة في العمل 

 اهخلال العمل 

  ألاجىر 

  ألجىر ل العاماملضخىي 

  في املهىت ألاجىر اخخالف 

 .أصىاف العمل وجلييم ألاداء في املجخمع العربي 
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 (11-9مل الاجخماعي: مً )هظريت الخخصص وجلضيم الع .5

 .مفهىم وجلضيم العمل والخخصص فيه 

 .فؤاد هظام جلضيم العمل 

 .مضار هظام جلضيم العمل 

 .جلضيم العمل وعالكخه بالطبلاث الاجخماعيت 

 (11امخحان هصف الفصل: ) .6

 (12: )هظريت الخىفير والاصدثمار .7

 .مفهىم الخىفير والعىامل املؤزرة فيه 

  زرة في املجخمع.املؤ الاصدثمار والعىامل 

 .هظريى اللىرد كينز حىل اصخخذام والذخل والاصدثمار 

 .املضاواة بين الخىفير والاصدثمار 

 .الاصخخذام الكامل كضياصت اكخصاديت واجخماعيت 

 (13الذخل اللىمي والىاجج اللىمي واملضخىي املعاظ: ) .8

 .الخحذيذ العلمي للذخل اللىمي 

 .طرق كياش الذخل اللىمي 

  املؤزرة في الذخل اللىمي.العىامل 

 .الىاجج اللىمي الاجمالي ومعذل الىاجج اللىمي للفرد 

 .معذل دخل الفرد واملضخىي املعاظ 

 .ازر ارجفاع املضخىي املعاظ في البىاء الاجخماعي 

 (14الخخطيط والخىميت الاجخماعيت والاكخصاديت: ) .9

 .مفهىم الخخطيط الاجخماعي والاكخصادي 

 خطيط.املبادئ الاصاصيت للخ 

 .مراحل الخخطيط 

 .الخىميت الاجخماعيت والاكخصاد 

 .افاق الخىميت الاكخصاديت والاجخماعيت في البلذان الىاميت 

 .اصط الخىميت الاكخصاديت في الىطً العربي 

 (15العىملت والحياة الاكخصاديت والاجخماعيت: ) .11

 .مفهىم العىملت 

 .مسايا مضاوئ العىملت الاكخصاديت 

 كخصاديت والاجخماعيت في املجخمع العربي.جحذياث العىملت الا 

 (16امخحان نهائي:    ) .11
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 النشاطاث والاستراجيجياث الخدريسيت .07

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم 
 ويتم مناقشتها أسبوعينوالطالب  األستاذالمحاضرة من قبل  إعداد 
 الب بموضوعات مختمفة مرتبطة بمفراد المادةتكميف الط 
  األسئمةطرح  إلى إضافة  واألستاذيتم مناقشة البحوث من قبل الطالب وفتح باب المناقشة والردود عمى المناقشة من قبل الطالب 

 النوعية واإلجابات
  االجتماعية وأبعادهاقدرت الطالب فهم العمميات االقتصادية 

 

 طلباث املادةالخقييم ومخ أساليب .00

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم 
  ًالحضور الدائم والمشاركة في المناقشات والتحضير لكل محاضرة اسبوعيا 
  وتحديد نقاط القوة ونقاط  األستاذل ثم يتم مراجعتها وتقيمها من قبأسبوعيًا كتابة التقرير والمداخمة لمناقشة الموضوعات التي يتم عرضها

 والمنهج األسموبالضعف في 
  األفقالتفاعل الجاد من قبل الطالب يجعل المحاضرة ذات قيمة عممية ومعرفيه واسعة. 
  عميها من خالل أسموب الفوكس قروب واإلجابةالهامة من مفردات المادة  األسئمةطرح بعض 
 

 السياساث املخبعت باملادة .02

 والغياب ت الحضىر صياص -أ

 الىكذ املحذداث وحضليم الىاجباث في الغياب عً الامخحاه -ب

 والصحت إجراءاث الضالمت -ج

 الغػ والخروج عً الىظام الصفي -د

 إعطاء الذرجاث -ٌ

 حضهم في دراصت املادةالتي و الجامعت ب املخىفرة الخذماث -و

م والخعليم  .02
ّ
 سة، البرمجياث، املخخبراث، املغاغل، اماكً الخذريب()املرافم، املعذاث، ألاجهمصادر الخعل

 ال يىجذ الىصائل الخعليميت

 

 املراجع .02

 

 الكخب املطلىبت، واللراءاث واملىاد الضمعيت والبصريت املخصصت:  -أ

 ( امللذمت، دار الللم ، بيروث1978ابً خلذون، )  .1

 ف، بمصر اللاهرة(، الخخطيط والخىميت، دار املعار 1966بخلهام، عارل)  .2

 (، الخىميت الاجخماعيت، املطبعت العامليت، اللاهرة1971.عبذ الباصط محمذ حضً)3
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 ( علم الاجخماع الاكخصادي، دار املعارف اللاهرة.2114عبذ املعطي الضيذ)  .4

 ( علم الاجخماع الاكخصادي ، إلاصكىذريت أفاق  جامعيت.2113عبذ الرزاق الجلبي )  .5

 ( ، دراصاث في علم الاجخماع الاكخصادي مطبعت العاوي، بغذاد.2113ىهاب الذاهري)مطر عبذ ال  .6

 (، دار وائل لليغر2(، علم الاجخماع الاكخصادي ط )2111إحضان محمذ الحضً)  .7

 معت الكىيذ( ، الكىيذ. جا4( العذد )37( العىملت واملجخمع العربي ، مجلت العلىم الاجخماعيت املجلذ )2119مجذ الذيً خمػ: ). 8

 

 الكخب املىص ى بها، وغيرها مً املىاد الخعليميت الىركيت وإلالكتروهيت.   -ب

 

 

 

 معلوماث إضافيت 26.
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