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 1. اسم المادة االنثروبولوجيا االجتماعية 

 2. رقم المادة 4035032

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ساعات 0
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري ساعات 0

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج الدكتوراه

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم عمم االجتماع

 10. مستوى المادة الدكتوراه

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي الفصل األول 4302-4302

 12. الدرجة العممية لمبرنامج الدكتوراه

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. ة التدريسلغ المغة العربية واالنجميزية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  00/00/4302
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 منّسق المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 ( 402رقم المكتب )3205204400  

 مدرسو المادة .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي إدراجالرجاء 
 (4-7( الساعات المكتبية احد اثنين اربعاء )712رقم المكتب )

 

 وصف المادة .71
لك من خالل جعل الطلبة يهدف هذا المساق لتقديم المفاهيم والقضايا األساسية في االنثروبولوجيا االجتماعية ويتم ذ مذكور في الخطة هو كما

 يتعرفون على طرق الحياة  المتعددة والوصول إلى فهم أعمق ألليات وأشكال التنوع الثقافي واالجتماعي. إن الهدف األساسي من هذا المساق
 هو إعطاء الطلبة أدوات للتفكير الناقد للعديد من القضايا االجتماعية والثقافية في الحياة االنسانية.
This course aims at introducing the main issues and concepts in Social Anthropology by exposing students to 
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a variety of ways of life and understanding the socio-cultural diversity. The ultimate aim of this course is to 

provide students different tools of critical thinking about the various social and cultural issues important to 

human life. 
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 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 :األىداف -أ
 تقديم المفاهيم والقضايا األساسية في االنثروبولوجيا االجتماعية -1
 فهم أعمق ألليات وأشكال التنوع الثقافي واالجتماعي -2
 إعطاء الطلبة أدوات للتفكير الناقد للعديد من القضايا االجتماعية والثقافية في الحياة االنسانية -3
 الطالب فيما يتعمق بالمنيج البحثي النوعي وطرق البحث الميداني معرفة زيادة -4

 أن: عمى اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 المفاىيم والقضايا األساسية في االنثروبولوجيا االجتماعية  الوصول الى فيم-0
 و االجتماعي فيم عميق آلليات وأشكال التنوع الثقافي -4
 ادراك أدوات التفكير الناقد لمعديد من القضايا االجتماعية والثقافية في الحياة االنسانية-0
 النوعي وطرق البحث الميداني  البحثمعرفة مناىج -2
 
 
 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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 المراجع

نتاجات التعّمم  التقييم أساليب
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

انظر قائمة المراجع رقم 
0  

مقدمة الى االنثروبولوجيا  األول   
 (0العامة )

انظر قائمة المراجع رقم 
0  

مقدمة الى االنثروبولوجيا  الثاني   
 (4العامة )

انظز قائمة المزاجع 

 3، مزجع رقم 7رقم 

 من  4مزجع رقم 

طرق البحث  الثالث   
 االنثروبولوجية

ائمة المراجع رقم انظر ق
5  

 االنثروبولوجيا المغوية الرابع   

انظر قائمة المراجع رقم 
2  

االنثروبولوجيا االقتصادية  الخامس   
(0) 

انظر قائمة المراجع رقم 
2  

االنثروبولوجيا  السادس   
 (4االقتصادية)

 امتحان  السابع    
انظر قائمة المراجع رقم 

2  
 ا الحضريةاالنثروبولوجي الثامن   

انظر قائمة المراجع رقم 
8  

االنثروبولوجيا الثقافية من  التاسع   
 منظور بنيوي

انظر قائمة المراجع رقم 
0 

جدل االنثروبولوجيا  العاشر   
 واالستعمار

انظر قائمة المراجع رقم 
00 

دراسات انثروبولوجية في  الحادي عشر   
 (0االردن)

انظر قائمة المراجع رقم 
04 

دراسات انثروبولوجية في  الثاني عشر   
 (4االردن)

 
انظر قائمة المراجع رقم 

03 
 

دراسات انثروبولوجية في  الثالث عشر   
 (0االردن)

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .06
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 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 
 
 
 

 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

 تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

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

 

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةد المواو ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 (030-22)( و 22-0)الصفحات من  . 4332اتحاد الكتاب العرب، تدمشق: منشوراالشماس، مدخل الى عمم االنسان)االنثروبولوجيا(. -0
4-Kottak,C.P. ANTHROPOLOGY: The Exploration of Human Diversity.N.Y.:McGrew-Hill,Inc.,1994Pp (21-

36).  
 (232-020. الصفحات )التطبيقات والمقارنة يواالجتماع: ف االح ،مناىج بحث المجتمع المحمي، األنثروبولوجيقنصوة،ص-0
 (4453400. الصفحات ) جواالجتماع: المناى انجار،شكري، االسموب االنثروبولوجي لدراسة المجتمع، األنثروبولوجي-2
 (288-223. الصفحات ) ةبمووم،ايدجر. المغة والسموك: المغويات االنثروبولوجي-5
 (028-80(و )83 -25( و ) 43-0. الصفحات )  النوري،قيس االنثروبولوجيا االقتصادية.بغداد:جامعة بغداد-2
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 (023-82( و )22-02الصفحات ) 4330النوري،قيس.االنثروبولوجيا الحضرية بين التقميد و العولمة.اربد:-2
 (032-5الصفحات ) 0003مركز االنماء القومي، بيروت: حسن قبيسي. ةالبنيانية. ترجمشتراوس،كمودليفي.االناسة -8
 (443-430( و )030-50الصفحات ) 0084معيد االنماء العربي، .بيروت: جورج كتورة ترجمة لكمرك،جيرار.االنثروبولوجيا واالستعمار.-0

 4330الدراسات األردنية، زية: مركاألردناألردن. الجامعة  ةالمدينة: حالالطراونو،محمد،ظاىرة تشغيل األطفال في -03
00-Richard Antoun,Kufr ai-Ma: A Village in Jordan, A Study of Social Structure and Social Control. 

Anthropology and Middle Eastern studies,1963  
04-Peter Gubser, Politics and change in Al-Karak,Jordan: A study of a small Arab town and its district,1985 
 . التعميمية الورقية واإللكترونية الكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد  -ب
 
 

 

 معمومات إضافية 26.
 
 
 

 

-------اريخ: الت - ---------------------التوقيع:  ------------------محمد فايز الطراونو-منسق المادة: مدرس أو 
--------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: ة الخطةمقرر لجن-----------
----------- 

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

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


