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 1. اسم المادة التكنولوجيا و المجتمع 

 2. رقم المادة 5172032

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 1
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 1

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج ماجستير عمم االجتماع

 6. رقم البرنامج 0

 7. الجامعةاسم  األردنية 

 8. الكمية األداب

 9. القسم عمم االجتماع

 10. مستوى المادة ماجستير

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 5732/5730

 12. الدرجة العممية لمبرنامج ماجستير

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. لغة التدريس المغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةاث تاريخ استحد 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

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

 مدرسو المادة .71

 .لكتروني: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإلما يمي الرجاء إدراج
 .9388868972، رقم الهاتف : األربعاء ( –الثالثاء  –) االثنين  16- 11من الساعات المكتبية :  ، 68822رقم المكتب : 

 khaledabdullah31@gmail.comالبريد األلكتروني: 
 

 وصف المادة .71

 .دراسية المعتمدةمذكور في الخطة ال هو كما
معالجة الظواهر  تعالج المادة مفهوم التكنولوجيا ، تاريخ الثورة التكنولوجية و أسبابها و نتائجها ، و العالقة الجدلية بين التكنولوجيا و المجتمع ،

mailto:khaledabdullah31@gmail.com
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 السمبية في مجال

 
 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

  :األهداف -أ
 يا و تطورها التعرف عمى طبيعة التكنولوج. 3
 .فهم العالقة بين التطور التكنولوجيا و تطور المجتمع 5
 . التعرف عمى عممية الثورة التكنولوجية 1
 . التعرف عمى إيجابيات و سمبيات التكنولوجيا في عصر العولمة 4
 
 أن: عمى اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 لتطور التكنولوجي المتسارع في جميع المجاالت . . يتعامل مع ا3
 . عمى أن يستفيد من المعرفة التكنولوجية و تطورها في واقعنا االجتماعي و االقتصادي و المعرفي .5
 . يأخذ باإليجابيات و االبتعاد عن السمبيات .1
 . . استثمار التكنولوجيا في حل المشكالت التنموية و الحد من البطالة و الفقر4
 
 
 
 

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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نتاجات التعّمم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

االلة و قوة السمطة 
 و عالم المعرفة 

التفاعل و المناقشة 
 بشكل أعمق

 طبيعة التكنولوجيا 2-3 أ.د خالد طميم  المشاركة اإليجابية 

فوظ ، محمد مح
المجتمع العربي و 

 التكنولوجيا 

التكنولوجيا و  4-1 أ.د خالد طميم  
 المجتمع 

راض محمد فخري 
 الثورة التكنولوجيا 

عممية الثورة  2-2 أ.د خالد طميم  
 التكنولوجيا 

إبراهيم المبيضين : 
التكنولوجيا و 

وسائل االتصال 
 الذكية 

التكنولوجيا و  8-0 أ.د خالد طميم  
  الدولة

االتصال و  37-9 أ.د خالد طميم   عالم المعرفة 
التكنولوجيا و 

 المعمومات
التكنولوجيا و  35-33 أ.د خالد طميم   عالم المعرفة 

 الناس
عصر االنتاج  32-31 أ.د خالد طميم   عالم المعرفة

 الكبير

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةدفة من خالل تطوير نتاجات التعمم المسته يتم
 . إعداد المحاضرات من قبل األستاذ و الطالب أسبوعيا3
ركة األستاذ و الطالب و عرضه في المحاضرة القادمة و يتم المناقشة و التفاعل . تكميف الطالب بإعداد محاضرة بعد اختيار الموضوع بمشا5

 بين الطالب و الطالب و األستاذ . 
. أعداد البحوث في موضوعات مختمفة من خالل التنسيق مع األستاذ ، ثم يقوم الطالب بعرض الموضوع و مناقشته من قبل الطالب و األستاذ 1

 ختيار الموضوع و عرض الموضوع بأسموب منهجي و الردود عمى المناقشة و التساؤالت من قبل الطالب و األستاذ .من خالل ا م، و يتم التقيي
 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 قشات و التحضير لكل محاضرة .. الحضور الدائم و المشاركة في المنا3
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 . كتابة التقرير األسبوعي من كل طالب و مراجعتها من قبل األستاذ و تحديد نقاط القوة و الضعف في األسموب و المنهج .5
 . تطور التفاعل بين الطمبة من خالل النقاش الجاد و المنهجي .1

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 تبرات، المشاغل، اماكن التدريب()المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المخمصادر التعّمم والتعميم  .02

 

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 
 . التعميمية الورقية واإللكترونية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 الكويت  5777. أراية  . يوكانان : اآلله و قوة السمطة عالم المعرفة ، 3
 5772، عبد الحميد شومان رند أجريسات : أخالقيات التكنولوجيا الحيوية و المجتمع عمان ، مؤسسة . 5
 5777وسف محمود : سسيولوجيا العمم و التكنولوجيا ، عمان ، دار وائل . ي1
 5734لمنشر و التوزيع مستقبل حقوقنا ، عمان دار مجد . فخري محمد راضي : الثورة التكنولوجية ، ثورة التكنولوجيا التي تدعم 4
 5779. سوزان فوزي : الثورة المعموماتية ، و التكنولوجية و سياسة التنمية ، بيروت دار المنهل لبنان 2
    5771. مفيد الزيدي : قضايا العولمة و المعموماتية في المجتمع العربي المعاصر ، عمان ، دار أسامه لمنشر و التوزيع 2
 

 

 معمومات إضافية 26.
 
 
 

 

مقرر لجنة ------------------اريخ: الت - ---------------------التوقيع:    طميم    أ . د خالد منسق المادة: مدرس أو 
 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: الخطة

 -----------------------------------------------التوقيعد. إسماعيل الزيود             رئيس القسم: 
 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/
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 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 


