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 1. اسم المادة نظريات الفقر والبطالة

 2. رقم المادة ٢٣٠٥٤٦٥

 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. رقم البرنامج 

 ةالجامعة االردنيـــــ

 7. اسم الجامعة 

 8. الكلية كلية االداب

 9. القسم علم اجتماع

 10. مستوى المادة لثة/ ثاثانيةسنة 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2018-2019

 12. العلمية للبرنامجالدرجة  البكالوريوس

األقسام األخرى المشتركة في تدريس  ال يوجد

 المادة
.13 

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ استحداث مخطط المادة  15/9/2019

الدراسية/ تاريخ مراجعة مخطط 

 المادة الدراسية

.15 

 مدرسو المادة .16
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 وصف المادة .17

وعالقته بالبطالـة وخاصـة بـالمجتمع العربـي  همفهوم الفقر وأشكاله ومستوياته وأسبابيعالج هذا المساق 
كما  ٠االجتماعي هواالردني، وطرق قياس الفقر وتفسيره، الرفاه االجتماعي، الرفاة واإلصالح في دولة الرفا

 يعالج مفهوم البطالة وأشكالها وأبرز النظريات االجتماعية المفسرة لها.
 

 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها .18

 األهداف: -أ
  ومقاييسهما مفهومي الفقر والبطالة إلىالتعرف 
  التعرف إلى أسباب ظاهرتي الفقر والبطالة خاصة في المجتمع األردني 
  ظاهرتي الفقر والبطالة من منظور سوسيولوجيتحليل 
 بالتنمية االجتماعية والتنمية المستدامة تفسير عالقة ظاهرتي الفقر والبطالة 
  الدول الغربية والعربية في القضاء على ظاهرتي الفقر والبطالة أو الحد منهاإلى تجارب التعرف 
  التعرف إلى مستويات الفقر والبطالة في األردن 
 التعرف إلى تجربة األردن وخططها في معالجة ظاهرتي الفقر والبطالة 

 نتاجات التعّلم: يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادرًا على أن: -ب
 لظاهرتي الفقر والبطالةهارة التحليل االجتماعي م 
  مقاييس الفقر والبطالةمعرفة 
 الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة أو القضاء عليهماالتحديات التي تحول دون  معرفة 
  معرفة اآلثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية للفقر والبطالة 
  معرفى التجارب الدولية والعربية في التصدي لظاهرتي الفقر والبطالة 

 

 
 
 
 
 

 0وحدات رئيسيه 7تتألف من   المادة الدراسية والجدول الزمني لها: محتوى .19
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 (أسبوع) ظاهرة الفقر وأشكالهمفهوم  -1

 اسبوع( 2)   مقاييس ظاهرة الفقر -2

 أسابيع( 2:  )لظاهرة الفقرالنظريات االجتماعية المفسرة   -3

 اسبوع( 2)  ومقاييسها مفهوم البطالة وأشكالها  -4

 (اسبوع) التفسير السوسيولوجي لظاهرتي الفقر والبطالة  -5

 )اسبوعان(تجارب الدول العربية والغربية في التصدي لظاهرتي الفقر والبطالة -6

 ) اسبوعان( المجتمع األردني تحليل ظاهرتي الفقر والبطالة -7

 . النشاطات واالستراتيجيات التدريسية20

 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( 30يحدد موعد مسبق باإلتفاق مع الطلبة               ) االمتحان األول: 

 عالمة( 20)                                          واجبات اسبوعية و تقارير بحثية

   عالمة(                                  50) 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

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

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

 إجراءات السالمة والصحة: ال يوجد -ج

الغش والخروج عن النظام الصفي: في حال ضبط الطالب في حالة غش او خروجه عن آداب النظام الصفي   -د

 تكتب بالطالب شكوى خطية وفق تعليمات الجامعة المتعلقة بالغش واإلنضباط الصفي.

الدرجات: يحصل الطالب على عالمته في امتحان منتصف الفصل بعد مدة اسبوع بحد اقصى من إعطاء  -ه

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

والقراءات : مكتبة الجامعة للحصول على المراجع الخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة المادة -و
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 المطلوبة / مختبرات الحاسوب للدخول على المواقع اإللكترونية و طباعة التقارير الحثية والواجبات األسبوعية.

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

 ال يوجد

 
 

 المراجع .24

 

  والعالمية للفقر والبطالةالتقارير العربية 
 ( ،المشكالت االجتماعية، دار المسيرة، عمان.2019السمري، عدلي والجوهري، محمد .) 
 ،ية للنشر والتوزيعالبطالة والتضخم، المؤسسة االهل (،2007) الدباغ، اسامة بشير. 
 ,بابلالفقر والدولة,وزارة التعليم العالي والبحث العلمي,جامعة (, 2010أحمد, )الحسيني 
 ( ,الفقر: مسبباته, آثاره وسبل الحد منه, حالة الجزائر, مجلة االقتصاد و 2003فريد كورتل ,)

 .02المناجمنت, الفقر والتعاون , الجزائر, العدد 
 ( ,ظاهرة الفقر وآثارها على التنمية االقتصادية, مجلة االقتصاد والمناجمنت, 2003رجم نصيب ,)

 . 02دد الفقر والتعاون,  الجزائر, الع
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