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 1. اسم المادة م اجتماع العمل  مع
 2. رقم المادة 5032032

 عممية( الساعات المعتمدة )نظرية، 0
.3 

 الساعات الفعمية )نظرية، عممية( 0
 4. المتطّمبات السابقة/المتطمبات المتزامنة ال يوجد 

 5. اسم البرنامج ماجستير عمم اجتماع 
 6. رقم البرنامج 0

 7. الجامعةاسم  األردنية 
 8. الكمية األدب 

 9. القسم عمم االجتماع 
 10. مستوى المادة األول  

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 5302/5353 
 12. الدرجة العممية لمبرنامج ماجستير 
 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد 

 14. لغة التدريس المغة العربية  
تاريخ استحداث مخطط المادة الدراسية/ تاريخ مراجعة مخطط    0/03/5302

 المادة الدراسية
.15 
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 يُّطك انًادة .61

 .انرخاء إدراج يا يهي: رلى انًكتب، انطاػاث انًكتبيت، رلى انهاتف، انبريد اإلنكتروَي

 

 مدرسو المادة .71

 .رلى انهاتف، انبريد اإلنكتروَي انرخاء إدراج يا يهي: رلى انًكتب، انطاػاث انًكتبيت،

( االثُيٍ، انثالثاء، األربؼاء 66-66( انطاػاث انًكتبيت يٍ )66811يدرش انًادة األضتاذ اندكتىر خاند طًيى رلى انًكتب )
khaleabdullah31@gmail.com 

 

 وصف المادة .71

ويداالته، واالبؼاد االختًاػيت نهؼًم، واآلثار تؼانح انًادة يفهىو انؼًم انًهُي، وتطىر ػهًا الختًاع انًهُي، 

 انًترتبت، وانًؤضطاث انثمافيت انًهُيت وادوارها، وانحران انًهُي، ويطأنت اختيار انًهٍ وشروطها.

 

 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها 19.

 األهداف: - أ

 تعريف الطلبة بسوسيولوجي العمل وأهميته. -1
 العمل وأهميته في المجتمع.التعرف على مجاالت علم اجتماع  -2
 التعرف على أنواع المهن واختيارها. -3
 التعرف على آراء بعض علماء االجتماع في المهن المختلفة. -4
5-  

 - :أن على قادرا   يكون أن المادة إنهاء عند الطالب من يتوقع :التعلّم نتاجات ب

 انتؼرف ػهً انظروف انفيسيميت في انؼًم. -6

 واأليٍ انصُاػي واأليراض انًهُيت.انتؼرف ػهً حىادث انؼًم  -6

 .غانتؼرف ػهً انؼاللت بيٍ انًهٍ وانبُاء االختًاػي نهًدتً -3

 انكشف ػٍ أهًيت انهُدضت انبشريت وأهًيتها في اإلَتاج. -6
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 المراجع ٍأساليب التقييم نتاجات التعلم المدرس األسبوع المحتوى

 3-1 ضىضيىنىخيا انؼًم
أ.د خالد 

 طميم
 المشاركة اإليجابية

التفاعل والمشاركة بشكل 
 أعمق

كمال الزيات، 
2002 

 7-4 ضىضيىنىخيا انًهٍ
أ.د خالد 

 طميم
 المشاركة اإليجابية

التفاعل والمشاركة بشكل 
 أعمق

رخاء ػبد انىدود، 

6222 

ػاللت ػهى االختًاع، انًهٍ 

 األخريبفروع ػهى االختًاع 
8-11 

أ.د خالد 
 طميم

 المشاركة اإليجابية
التفاعل والمشاركة بشكل 

 أعمق
كًال انسيادث، 

 يرخغ ضابك

 15-12 انًهٍ وانًدتًغ
أ.د خالد 

 طميم
 المشاركة اإليجابية

التفاعل والمشاركة بشكل 
 أعمق

حطٍ ػبد هللا 

6222 

 16 انظروف انفيسيميت نهؼًم
أ.د خالد 

 طميم
 اإليجابيةالمشاركة 

التفاعل والمشاركة بشكل 
 أعمق

كًال انسياث، 

6226 

   17 االيتحاٌ انُهائي
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02
 يتى تطىير َتاخاث انتؼهى انًطتهدفت يٍ خالل انُشاطاث واالضتراتيدياث انتدريطيت انتانيت:

 انًحاضرة.انُماشاث انًتصهت بانًىضىع يغ انطهبت خالل وبؼد  -

 تحضير انطهبت وتمديًاتهى )يداخالتهى(، واضتفطاراتهى. -

 لراءاث إضافيت نهطهبت تطاػد ػهً فهى انًىضىػاث بصىرة أشًم. -

 إبراز انًشكالث في انًىضىػاث انًتضًُت في انًادة. إشران انطهبت في انتمىيى. -

 

 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة22

 انًطتهدفت يٍ خالل أضانيب انتمييى وانًتطهباث انتانيت: يتى إثباث تحمك َتاخاث انتؼهى

 تحضير انطهبت -

 أوراق ػًم صفيت -

 انًُالشاث انصفيت -

 يُاظرة بيٍ انطهبت -

 االيتحاَاث -

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 تتبع التعميمات الخاصة بالغياب، ويحاسب الطالب حين التجاوز حسب نظام الجامعة. والغياب: سياسة الحضور -أ

تحديد موعد االمتحانات وأية واجبات صفية.  ويعامل التغيب عن االمتحان : الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 حسب األنظمة والتعميمات في الجامعة

 -إجراءات السالمة والصحة:  -ج

يمنع الغش نهائيًا، ويحاسب الطالب عن أي مخالفة تخص احترام النظام الصفي حسب األنظمة  الغش والخروج عن النظام الصفي: -د
 والتعميمات في الجامعة.

 يتم توزيع سمم الدرجات وأوزان االمتحانات منذ بداية الفصل الدراسي. إعطاء الدرجات: -ه

 المراجع والمصادر والمكتبة. تسهم في دراسة المادة:التي و الجامعة بالمتوفرة  تالخدما -و

 )المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .02

 

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 .6226انؼًم وػهى االختًاع انًهُي، دار غريب انماهرة،  ،كًال ػبد انحًيد انسياث .6
 .6222ػًهيت انؼًم، يدخم في ػهى االختًاع انصُاػي، دار انًؼرفت اندايؼيت، يصر،  ،ػبد يرضي ضؼد بدر .6
، يُشأة 6222كُدريت، ضىضيىنىخيا انؼًم يغ انًدتًؼاث، األضص انُظريت واآلنياث انتطبيميت، اإلض ،رخا ػبد انىدود .3
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 انًؼارف نهُشر.
 .6223يحًد ػبد هللا ػبد انرحًٍ، ػهى اختًاع انتُظيى، اإلضكُدريت، دار انًؼرفت،  .6
 .6228وضغىط انؼًم، ػًاٌ، دار انداور نهُشر وانتىزيغ،  يحًىد يؼٍ ػياصرة، إدارة انصراع واألزياث .5
 .6226تًغ األردَي، بيروث، دار انكُىز األدبيت، طه حطيٍ انًداديٍ، ليى انؼًم، دراضت ضىضيىنديت في انًد .1
7.  

 
 .التعميمية الورقية واإللكترونية بها، وغيرها من المواد الموصيالكتب   -ب

 

 معمومات إضافية 26.

 المعدات  واألجهزة المطلىبة

 أوراق انؼهى وانتحضير نهًُالشاث -

 انبحىث انًمديت يٍ انطهبت. -
 

 

 ----------------التاريخ:  - -------------------التوقيع:  األستاذ الدكتور خالد عبد اهلل طميم  منسق المادة: مدرس أو 
 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

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

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

 

 
 
 
 

 


