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 1. اسم المادة   انثمبفخ ٔانًدزًغ 

 2. رقم المادة 7033032

 (خ،ػًهٛخانغبػبد انًؼزًذح )َظشٚ 0
.3 

 (خ، ػًهٛخانغبػبد انفؼهٛخ )َظشٚ 0
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال ٕٚخذ

 5. البرنامج اسم انجكبنٕسٕٚط

 6. رقم البرنامج 3

 7. اسم الجامعة اندبيؼخ األسدَٛخ 

 8. الكمية اٜداة

 9. القسم ػهى االخزًبع

 10. مستوى المادة عُخ ثبنثخ 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي انفصم انذساعٙ انثبَٙ  7302/7373

 12. الدرجة العممية لمبرنامج انجكبنٕسٕٚط

 13. سام األخرى المشتركة في تدريس المادةاألق ال ٕٚخذ

 14. لغة التدريس انؼشثٛخ 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث   7302/7373انفصم انثبَٙ 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يُّغك انًبدح .01

 .نكزشَٔٙ: سلى انًكزت، انغبػبد انًكزجٛخ، سلى انٓبرف، انجشٚذ اإليب ٚهٙ انشخبء ئدساج
  

 مدرسو المادة .71

 .: سلى انًكزت، انغبػبد انًكزجٛخ، سلى انٓبرف، انجشٚذ اإلنكزشَٔٙيب ٚهٙ انشخبء ئدساج
 أٔ  انثبنث/ انطبثك  انفهغفخلغى كهٛخ اٜداة/ /  000يكزت سلى ،   د. يُٗ عٍٛ

 يكزت يغبػذ انؼًٛذ نشإٌٔ خذيخ انًدزًغ/ طبثك انؼًبدح 

  0-07ظ :أحذ ، ثالثبء ، خًٛ
  00 -03ئثٍُٛ ٔأسثؼبء 

 أٔ ثزحذٚذ يٕػذ يٍ خالل انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ 
 m.seine@ju.edu.jo: انجشٚذ االنكزشَٔٙ

 

 وصف المادة .71

 .يزكٕس فٙ انخطخ انذساعٛخ انًؼزًذح ْٕ كًب

 افة وما بعد الحداثةتتناول ىذه المادة مفيوم الثقافة ونظرياتيا، والثقافة كنسق اجتماعي، الثقافة والحداثة والثق
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.
 األْذاف -أ

 

لنظريات ييدف مساق الثقافة والمجتمع إلى تزويد الطمبة بمعمومات أكاديمية تتعمق بمفيوم الثقافة وتصنيفاتيا ومكوناتيا األساسية ووظائفيا، وا
 ى انؼاللخ ثٍٛ انثمبفخ ٔانًدزًغ.ٓفيٍ أخم الثقافية، والمفاىيم العديدة المرتبطة بالثقافة، 

 ػهٗ... ا  ٚكٌٕ لبدس أٌانًبدح  ئَٓبءَزبخبد انزؼهّى: ٚزٕلغ يٍ انطبنت ػُذ  -ة

 مستويات الثقافة و بناء الثقافة .عناصرىا، أن يتعرف الطالب بمعاني المفاىيم اآلتيو: الثقافة ،  -

 م الترابط بينيا.بشكل صحيح، ويفيوبعض وظائفيا أن يعدد بعض من خصائص الثقافة  -

 أن يعطي مثاال واحدا عمى األقل عن الثقافات الفرعية الموجودة في مجتمعو. -
 أن يفيم االختالفات الثقافية لممجتمعات المختمفة ، ويتقبميا ويحترميا. -
 أن يستنتج العالقة بين بعض األنماط الثقافية في المجتمع األردني و بعض القيم السائدة فيو. -

 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
 

 )مفيوم الثقافة والتعريفات المختمفة ، الفرق بين الثقافة والحضارة، وعمم االجتماع الثقافي. )أسبوعان 

 (، انثمبفخ دساعخ فٙ ػهى االخزًبع انثمبفٙ، االعكُذسٚخ: يإعغخ شجبة اندبيؼخ.7331سشٕاٌ، حغٍٛ ػجذ انحًٛذ ). 0

 (، انثمبفخ فٙ يٕاخٓخ انؼصش، االعكُذسٚخ: انشٔاد نهكًجٕٛرش ٔانزٕصٚغ.7332ئثشاْٛى، َٓهخ ). 7

 (، عٕعٕٛنٕخٛب انثمبفخ،: انًفبْٛى ٔاالشكبنٛبد يٍ انحذاثخ ئنٗ انؼٕنًخ، ثٛشٔد:يشكض دساعبد انٕحذح انؼشثٛخ.7331ػًبد، ػجذ انغُٙ ) .0

 دي وغير المادي والعالقة بينيما والفجوة الثقافية. )أسبوع(خصائص الثقافة ، وظائف الثقافة ، جانبا الثقافة: الجانب الما 

 (، انثمبفخ دساعخ فٙ ػهى االخزًبع انثمبفٙ، االعكُذسٚخ: يإعغخ شجبة اندبيؼخ.7331سشٕاٌ، حغٍٛ ػجذ انحًٛذ ). 0
 (، انثمبفخ فٙ يٕاخٓخ انؼصش، االعكُذسٚخ: انشٔاد نهكًجٕٛرش ٔانزٕصٚغ.7332ئثشاْٛى، َٓهخ ). 7

 

 ات الثقافة : )أسبوعان(مكون 

التكنولوجيا والثقافة  -  

الرموز، المغة، القيم، والمعتقدات، والمعايير)الطرق الشعبية، واألعراف، المحرمات، القوانين( ، والعادات. -  

Anderson, Margaret, Taylor, Howard (2015), sociology the essentials, Cengage Learning, USA. 

  :انًبكشٔ ٔانًبٚكشٔ، انًغزٕٖ انًحهٙ السمات الثقافية، المركبات الثقافية ، األنماط الثقافية. ثم بعض تصنيفات الثقافة: بناء الثقافة

 ، الثقافة المثالية والحقيقية. )أسبوعان( ٔانذٔنٙ، ثمبفخ اندًبْٛش فٙ يمبثم انصفٕح

 ئل الثقافية. )أسبوع(مستويات الثقافة: العموميات الثقافية ، الخصوصيات الثقافية، البدا 

 (، انثمبفخ دساعخ فٙ ػهى االخزًبع انثمبفٙ، االعكُذسٚخ: يإعغخ شجبة اندبيؼخ.7331سشٕاٌ، حغٍٛ ػجذ انحًٛذ ). 0

 (، انثمبفخ فٙ يٕاخٓخ انؼصش، االعكُذسٚخ: انشٔاد نهكًجٕٛرش ٔانزٕصٚغ.7332ئثشاْٛى، َٓهخ ). 7
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 ٛخ ٔانصشاػٛخ ٔانزفبػهٛخ. )أعجٕع(انُظشٚبد انثمبفٛخ ٔانشؤٖ انُظشٚخ : انٕظٛف 

 ( :0َظشح ػبيخ ػهٗ انثمبفبد )أعبثٛغ 

انثمبفخ انفشػٛخ ٔانثمبفخ انًضبدح ٔانصذيخ انثمبفٛخ. -  

يدزًؼبد انزؼذد/ انزُٕع انثمبفٙ. -  

انزًشكض انثمبفٙ ٔانُغجٛخ انثمبفٛخ ثٍٛ انًدزًؼبد.  -  

آنٛبد انزفبػم انثمبفٙ.   -  

 بٌ(انزغٛش انثمبفٙ: )أعجٕػ 

انزغٛش االخزًبػٙ ٔػاللزّ ثبنزغٛش انثمبفٙ. -  

ػٕايم انزغٛشانثمبفٙ. -  

َظشٚبد انزغٛش انثمبفٙ. -  

(، مقدمة في عمم االجتماع، عمان: دار الشروق.9002عثمان، إبراىيم )  

 )ٌانثمبفخ ٔانحذاثخ ٔيب ثؼذ انحذاثخ.)أعجٕػب 

 ٛى ٔاالشكبنٛبد يٍ انحذاثخ ئنٗ انؼٕنًخ، ثٛشٔد:يشكض دساعبد انٕحذح انؼشثٛخ.(، عٕعٕٛنٕخٛب انثمبفخ،: انًفب7331ْػًبد، ػجذ انغُٙ ) -
 

 (، انثمبفخ فٙ يٕاخٓخ انؼصش، االعكُذسٚخ: انشٔاد نهكًجٕٛرش ٔانزٕصٚغ.7332ئثشاْٛى، َٓهخ ). 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02
 انزبنٛخ: العزشارٛدٛبد انزذسٚغٛخانُشبطبد ٔارطٕٚش َزبخبد انزؼهى انًغزٓذفخ يٍ خالل  ٚزى

 المحاضرة المعّدة مسبقا. -

 العصف الذىني. -
 الحوار والمناقشة.   -

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 انزمٛٛى ٔانًزطهجبد انزبنٛخ: أعبنٛتخالل يٍ  انًغزٓذفخ َزبخبد انزؼهى رحمكئثجبد  ٚزى
ٙ َفظ ٔٚكٌٕ فٙ َفظ ٔلذ انًحبضشح ٔف ( 71/0/7373) انطهجخ يغ  ثبالرفبقِ ٚحذد يٕػذ ػاليخ(  03) يُزصف انفصم ايزحبٌ  -

 ثبالرفبق يغ انطهجخ .  انمبػخ يب نى ٚحذد غٛش رنك

 ( ػاليخ  07ٔنّ )  رمشٚش حٕل ئحذٖ يٕضٕػبد انثمبفخ  -

 ( ػاليبد 2َشبطبد/ ٔاخجبد ٚؼهٍ ػُٓب نهطهجخ فٙ ٔلزٓب، رغهّى يٍ خالل انزؼهٛى االنكزشَٔٙ ٔنٓب ) -

 ػاليخ ( ٔفك ثشَبيح االيزحبَبد انًؼهٍ ػُّ يٍ لجم دائشح انمجٕل ٔانزغدٛم،  33ايزحبٌ َٓبئٙ ) -

حٕل ثؼض يٕضٕػبد انًبدح نٛمٕو كم طبنت ثزصٕٚشْب،  Hand- outsانًطهٕثخ فٙ االيزحبَبد: عٛزى اػطبء انطهجخ انذساعٛخ انًبدح  -

 . 7332ٕو انثمبفخ يٍ كزبة " انثمبفخ فٙ يٕاخٓخ انؼصش " نهًإنفخ َٓهخ ئثشاْٛى ٚزُبٔل يفٓٔركٌٕ يطهٕثخ يُّ فٙ االيزحبٌ: األٔل 

. ْزا ٔلذ ٚزى 7331نهًإنف حغٍٛ سشٕاٌ " انثمبفخ دساعخ فٙ ػهى االخزًبع انثمبفٙ يٍ كزبة " انزغٛش انثمبفٙ ٔانثبَٙ ٚزُبٔل يٕضٕع 

ًؼهٕيبد ٔانًالحظبد ٔاألفكبس انًطشٔحخ فٙ انًحبضشاد يطهٕثخ ٔفك حبخخ انًبدح. ْزا ٔركٌٕ ان Hand- outsئضبفخ انًضٚذ يٍ ال 

 فٙ االيزحبَبد. 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 : يسجل الغياب في كل لقاء مع الطمبة .  والغياب سياسة الحضور -أ
) رمشٚش طجٙ( يخزٕو يٍ ػٛبدح اندبيؼخ دٌٔ ػزس طجٙ سعًٙ أ٘ ايزحبٌنٍ ٚؼبد : الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

ٔفٙ حبل انزغٛت ػٍ االيزحبٌ دٌٔ ػزس طجٙ، ٚؼطٗ انطبنت فشصخ فٙ انًحبضشح انزٙ رهٙ يحبضشح االيزحبٌ يجبششح.  انؼزس األسدَٛخ، ٔٚمّذو 

 .  03كزبثخ ٔسلخ ثحثٛخ ٚخزبس ػُٕآَب ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ،  ٔٚكٌٕ انحذ األػهٗ نهؼاليخ 
 .اخت انًزأخش ػهٗ انزؼهٛى االنكزشَٔٙ رهمبئٛب ئرا ردبٔص انطبنت انًذح انًؼطبح نهٕاختٔنٍ ٚمجم انٕ

 والصحة إجراءات السالمة -ج

وتطبق  يمنع الغش داخل قاعة االمتحان وتكتب شكوى خطية في الطالب الذي يضبط في حالة غش. :الغش والخروج عن النظام الصفي -د
 االنضباط الصفي.تعميمات الجامعة المتعمقة بالغش و 

 إعطاء الدرجات -ه

 : مكتبة الجامعة األردنية ، بوابة التعمم اإللكتروني في دراسة المادة تسيمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02
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 المراجع .22

 

 ختمفة لممادة.المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المالكتب  -أ
 (، انثمبفخ دساعخ فٙ ػهى االخزًبع انثمبفٙ، االعكُذسٚخ: يإعغخ شجبة اندبيؼخ.7331سشٕاٌ، حغٍٛ ػجذ انحًٛذ ). 0

 (، انثمبفخ فٙ يٕاخٓخ انؼصش، االعكُذسٚخ: انشٔاد نهكًجٕٛرش ٔانزٕصٚغ.7332ئثشاْٛى، َٓهخ ). 7

 انًفبْٛى ٔاالشكبنٛبد يٍ انحذاثخ ئنٗ انؼٕنًخ، ثٛشٔد:يشكض دساعبد انٕحذح انؼشثٛخ.(، عٕعٕٛنٕخٛب انثمبفخ،: 7331. ػًبد، ػجذ انغُٙ )0

 
  .التعميمية الكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد  -ب
 (، انثمبفخ دساعخ فٙ ػهى االخزًبع انثمبفٙ، االعكُذسٚخ: يإعغخ شجبة اندبيؼخ.7331سشٕاٌ، حغٍٛ ػجذ انحًٛذ ). 0

 .(، انًدزًغ ٔانثمبفخ ٔانشخصٛخ دساعخ فٙ ػهى االخزًبع انثمبفٙ، االعكُذسٚخ: داس انًؼشفخ اندبيؼٛخ7330انؼبطٙ )انغٛذ، انغٛذ ػجذ  .7

 .(، ػهى االخزًبع انثمبفٙ، االعكُذسٚخ: داس انًؼشفخ اندبيؼٛخ7333. اندهجٙ، ػهٙ ػجذ انشصاق ٔآخشٌٔ )0

 انًُزصشح، عٕسٚب: انذاس انٕطُٛخ اندذٚذح.(، انثمبفخ انًمٕٓسح ٔانثمبفخ 7333طبنت، يحًذ عؼٛذ ) .4

 (، دساعبد فٙ انثمبفخ ٔانًدزًغ، االعكُذسٚخ: انًكزت اندبيؼٙ انحذٚث.0224. يذثٕنٙ، خالل )3

 (، االخزًبع انثمبفٙ، انمبْشح: داس انثمبفخ.0222. يذثٕنٙ، خالل )1

 يُشأح انًؼبسف.. اعًبػٛم، لجبس٘ يحًذ ) د.د(، ػهى االخزًبع انثمبفٙ، االعكُذسٚخ: 2

 (، انثمبفخ فٙ يٕاخٓخ انؼصش، االعكُذسٚخ: انشٔاد نهكًجٕٛرش ٔانزٕصٚغ.7332. ئثشاْٛى، َٓهخ )2

 (، عٕعٕٛنٕخٛب انثمبفخ،: انًفبْٛى ٔاالشكبنٛبد يٍ انحذاثخ ئنٗ انؼٕنًخ، ثٛشٔد:يشكض دساعبد انٕحذح انؼشثٛخ.7331. ػًبد، ػجذ انغُٙ )2

 
 

 معمومات إضافية 26.
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