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 1. اسم المادة انطثماخ االظرًاػٛح

 2. رقم المادة 7035032

 (ح،ػًهٛحانساػاخ انًؼرًذج )َظشٚ 0
.3 

 (ح، ػًهٛحانساػاخ انفؼهٛح )َظشٚ 0

 4. المتزامنة ات/المتطمبةالسابق اتالمتطّمب ال ٕٚظذ

 5. اسم البرنامج دكرٕساِ

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة األسدَٛح

 8. الكمية اٜداب

 9. القسم ػهى االظرًاع

 10. مستوى المادة دكرٕساِ

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 7300-7373

 12. الدرجة العممية لمبرنامج دكرٕساِ

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس انؼشتٙ

تاريخ / الدراسيةمخطط المادة تاريخ استحداث  8/03/0300
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يُّسك انًادج .01

 .انشظاء إدساض يا ٚهٙ: سلى انًكرة، انساػاخ انًكرثٛح، سلى انٓاذف، انثشٚذ اإلنكرشَٔٙ

 

 مدرسو المادة .71

 .انشظاء إدساض يا ٚهٙ: سلى انًكرة، انساػاخ انًكرثٛح، سلى انٓاذف، انثشٚذ اإلنكرشَٔٙ

( االشٍُٛ، انصالشاء، األستؼاء 07-00( انساػاخ انًكرثٛح يٍ )76811يذسط انًادج األسرار انذكرٕس خانذ طًٛى سلى انًكرة )
khaleabdullah31@gmail.com 

 

 وصف المادة .71

ٔانًعرًؼاخ انرمسٛى انطثمٙ ٔذُٕػّ فٙ انًعرًؼاخ ٔيماسَح تٍٛ انرمسٛى انطثمٙ نذٖ انًعرًؼاخ انصُاػٛح انًرمذيح 

 ل.انثاحصٍٛ فٙ ْزا انًعا تآساءٔانرؼشٚف   انُايٛح ٔانُرائط انؼايح نهرمسٛى انطثمٙ
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 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها 19.

 األْذاف: - أ

 التعرف على البناء التحلٌلً الوظٌفً للبناء االجتماعً. -1
 التعرف على أثر النسق البنوي فً التماٌز االجتماعً -2
 أنواع النظام الطبقًالتعرف على  -3
 التعرف على الطبقة والتغٌر االجتماعً -4
 التعرف على البنى الطبقً فً المجتمعات المتقدمة والنامٌة. -5
 التعرف على العوامل الموضوعٌة والذاتٌة لتحدٌد االنتماءات الطبقٌة. -6
 والنشاط السٌاسً  التعرف على الطبقات االجتماعٌة -7

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

ٔالغ انًعرًغ اإلَساَٙ يٍ خالل طثٛؼح انفٕاسق انًٕضٕػٛح ٔانزاذٛح تٍٛ أفشادِ ٔظًاػاذّ ٔيُظًاخ  -0

 انًؤسسٛح.

 انرؼشف ػهٗ طثٛؼح ٔأًَاط انطثماخ االظرًاػٛح انرٙ ذركٌٕ يُٓا ْزِ انطثمح. -7

االظرًاػٛح انًٕظٕدج فٙ انًعرًغ ٔدسظح انرفاػم انًاد٘ ٔانًؼُٕ٘ انرؼشف ػهٗ ػذد َٕٔػٛح انطثماخ  -0

 تُٛٓا ٔتٍٛ انؼٕايم انزاذٛح ٔانًٕضٕػٛح انًسثثح نهفٕاسق االظرًاػٛح ٔانحضاسٚح تٍٛ أػضائٓا.

انرؼشف ػهٗ انطثماخ فٙ انًعرًؼاخ انشأسًانٛح ٔاالشرشاكٛح ٔانًعرًؼاخ انُايٛح كانًعرًغ انؼشتٙ يٍ  -6

ٙ األَظًح انطثمٛح نذٖ ْزِ انًعرًؼاخ ٚرعسذ فٙ طثٛؼرٓا ٔػذدْا ٔػٕايم انسثثٛح حٛس االخرالف ف

 انًؤششج فٛٓا ٔدسظح انًشَٔح االظرًاػٛح تُٛٓا.

انكشف ػٍ انخهفٛح االظرًاػٛح ٔانطثمٛح نألفشاد ٔانعًاػاخ فٙ نؼة انذٔس انكثٛش فٙ ذحذٚذ طثٛؼح أفكاسْا  -5

نى فؼانٛاذٓا َٔشاطاذٓا انسٛاسٛح ٔاحرًانّ اشرغانٓا أٔ ػذو ٔيؼرمذاذٓا ٔطًٕحاذٓا انسٛاسٛح ٔسسى يؼا

 اشغانٓا نًشكض انمٕج ٔانحكى فٙ انًعرًغ.
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 المراجع ٍأساليب التقييم نتاجات التعلم المدرس األسبوع المحتوى

 طمٌمد. خالد  2-1 انرحهٛم انٕظٛفٙ نهثُاء االظرًاػٙ
 عصف ذهنً إبداعً

 التفكٌر الناقدو
تكالٌف  المحاضرة والنقاش

 ومهمات وواجبات اسبوعٌة
عبد الباسط عبد 

 2002المعطً 

أشش انُسك انثُٕٛ٘ فٙ انرًاٚض 

 االظرًاػٙ
 د. خالد طمٌم 3

 عصف ذهنً إبداعً
 التفكٌر الناقدو

ذكانٛف  انًحاضشج ٔانُماش

 ٔيًٓاخ ٔٔاظثاخ اسثٕػٛح

احساٌ يحًذ 

 0085انحسٍ، 

ذمسٛى انؼًم ٔانثُاء انطثمٙ فٙ 

 انًعرًؼاخ االشرشاكٛح
 د. خالد طمٌم 4

 عصف ذهنً إبداعً
 التفكٌر الناقدو

ذكانٛف  انًحاضشج ٔانُماش

غشٚة سٛذ احًذ،  ٔيًٓاخ ٔٔاظثاخ اسثٕػٛح

0005 

ذمسٛى انؼًم ٔانثُاء انطثمٙ فٙ 

 انًعرًؼاخ انشأسًانٛح
 د. خالد طمٌم 5

 إبداعًعصف ذهنً 
 التفكٌر الناقدو

ذكانٛف  انًحاضشج ٔانُماش

 ٔيًٓاخ ٔٔاظثاخ اسثٕػٛح

احساٌ يحًذ 

انحسٍ، يشظغ 

 ساتك

يماسَح انُظى انطثمٛح فٙ انُظاو 

انؼثٕد٘، االلطاػٙ انشأسًانٙ، 

 انطائفٙ
 د. خالد طمٌم 6

 عصف ذهنً إبداعً
 التفكٌر الناقدو

ذكانٛف  انًحاضشج ٔانُماش

اسثٕػٛحٔيًٓاخ ٔٔاظثاخ  يحًذ ٚاسش  

 0005انخٕاظّ، 

انثُاء انطثمٙ فٙ انًعرًؼاخ 

 انًرمذيح ٔانُايٛح
 د. خالد طمٌم 7

 عصف ذهنً إبداعً
 التفكٌر الناقدو

ذكانٛف  انًحاضشج ٔانُماش

ذ ٛيحًٕد ػ ٔيًٓاخ ٔٔاظثاخ اسثٕػٛح

 0002انفضٛم، 

 د. خالد طمٌم 8 انثُاء انطثمٙ فٙ انًعرًغ انؼشتٙ
 إبداعًعصف ذهنً 

 التفكٌر الناقدو

ذكانٛف  انًحاضشج ٔانُماش

 ٔيًٓاخ ٔٔاظثاخ اسثٕػٛح
أحًذ يٕشٗ تذٔ٘، 

7330 

     9 ايرحاٌ َصفٙ

انؼٕايم انًٕضٕػٛح ٔانزاذٛح 

 نرحذٚذ االَرًاءاخ انطثمٛح
 د. خالد طمٌم 10

 عصف ذهنً إبداعً
 التفكٌر الناقدو

ذكانٛف  انًحاضشج ٔانُماش

اسثٕػٛحٔيًٓاخ ٔٔاظثاخ   

إحساٌ يحًذ 

انحسٍ، يشظغ 

 ساتك

انطثماخ االظرًاػٛح ٔانُشاط 

 انسٛاسٙ
 د. خالد طمٌم 11

 عصف ذهنً إبداعً
 التفكٌر الناقدو

ذكانٛف  انًحاضشج ٔانُماش

 ٔيًٓاخ ٔٔاظثاخ اسثٕػٛح

غشٚة سٛذ احًذ، 

 يشظغ ساتك

أشش انصشاع انطثمٙ فٙ ذغٛٛش 

 انثُٛح انسٛاسٛح نهًعرًغ
 طمٌمد. خالد  12

 عصف ذهنً إبداعً
 التفكٌر الناقدو

ذكانٛف  انًحاضشج ٔانُماش

 ٔيًٓاخ ٔٔاظثاخ اسثٕػٛح

إحساٌ يحًذ 

انحسٍ، يشظغ 

 ساتك

انؼاللح تٍٛ األحضاب انسٛاسٛح 

 ٔانطثماخ االظرًاػٛح
 د. خالد طمٌم 13

 عصف ذهنً إبداعً
 التفكٌر الناقدو

ذكانٛف  انًحاضشج ٔانُماش

 ٔيًٓاخ ٔٔاظثاخ اسثٕػٛح

ذ انفضٛم، ٛيحًذ ػ

 يشظغ ساتك

 د. خالد طمٌم 14 انطثمح ٔانرغٛشاخ االظرًاػٛح
 عصف ذهنً إبداعً

 التفكٌر الناقدو

ذكانٛف  انًحاضشج ٔانُماش

 ٔيًٓاخ ٔٔاظثاخ اسثٕػٛح

ذ انفضٛم، ٛيحًذ ػ

 يشظغ ساتك

     15 يُالشح انثحٕز

     16 االيرحاٌ انُٓائٙ
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 واالستراتيجيات التدريسيةالنشاطات  .02
 ٚرى ذطٕٚش َراظاخ انرؼهى انًسرٓذفح يٍ خالل انُشاطاخ ٔاالسرشاذٛعٛاخ انرذسٚسٛح انرانٛح:

 انُماشاخ انًرصهح تانًٕضٕع يغ انطهثح خالل ٔتؼذ انًحاضشج. -

 ذحضٛش انطهثح ٔذمذًٚاذٓى )يذاخالذٓى(، ٔاسرفساساذٓى. -

 انًٕضٕػاخ تصٕسج أشًم.لشاءاخ إضافٛح نهطهثح ذساػذ ػهٗ فٓى  -

 إتشاص انًشكالخ فٙ انًٕضٕػاخ انًرضًُح فٙ انًادج. إششان انطهثح فٙ انرمٕٚى. -

 

 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة22

 ٚرى إشثاخ ذحمك َراظاخ انرؼهى انًسرٓذفح يٍ خالل أسانٛة انرمٛٛى ٔانًرطهثاخ انرانٛح:

 ذحضٛش انطهثح -

 أٔساق ػًم صفٛح -

 ٛحانًُالشاخ انصف -

 يُاظشج تٍٛ انطهثح -

 االيرحاَاخ -

 السياسات المتبعة بالمادة .22

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

صفية.  ويعامل التغيب عن االمتحان تحديد موعد االمتحانات وأية واجبات : 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.

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

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

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

 

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
( انطثماخ االظرًاػٛح ٔيسرمثم يصش، اذعاْاخ انرغٛش ٔانرفاػالخ، يٛشٚد نهُشش 7337ػثذ انثاسظ ػثذ انًؼطٙ ) .0

 ٔانًؼهٕياخ، انماْشج.
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 انعايؼٛح اإلسكُذسٚح.، داس انًؼشفح 0، انطثماخ االظرًاػٛح، ط0005غشٚة سٛذ أحًذ،  .7
 ، انثُاء انطثمٙ االظرًاػٙ، اإلسكُذسٚح، داس انًؼشفح انعايؼٛح.7330ػثذ انحهٛى انضٚاخ،  .0
، انذٔنح ٔانطثمح انٕسطٗ فٙ يصش، ذحهٛم سٕسٕٛنٕظٙ نذٔس انذٔنح فٙ إداسج انصشاع 7330يؤيٍ كًال انشافؼٙ،  .6

 .االظرًاػٙ، داس لثاء نهطثاػح ٔانُشش ٔانرٕصٚغ، انماْشج
 ، داس انصمافح انعذٚذ.0، انطثمح انٕسطٗ )انًساس ٔانًصٛش(، ط0005يحًذ ٚاسش انخٕاظح،  .5
 ، داس انطهٛؼح نهطاػح ٔانُشش، تٛشٔخ.0، انثُاء االظرًاػٙ ٔانطثمح، ط0085إحساٌ انحسٍ يحًذ،  .1
 ، انرشكٛالخ االظرًاػٛح ٔانركُٕٚاخ انطثمٛح فٙ انٕطٍ انؼشتٙ.0002يحًٕد ػٛذ انفضٛم،  .2
 ، ذحٕالخ انطثمح انٕسطٗ فٙ انٕطٍ انؼشتٙ.7330يٕسٗ تذٔ٘،  احًذ .8

9. Al-Hassmy, Ihsan M. Ecological Problems Working Class Families, Baghdad, 1974. 
10. Dahrendorf, R. Class and Class Conflict in Industrial Society, Rout ledge and keg an Paul, London, 

1972. 
11. Flaud, J. Social Class and Educational Opportunity, London, 1956. 
12. Davis, K. Human Society, New York, Collier Macmillan, 1969. 

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

 

 معمومات إضافية 26.
 المعدات  واألجهزة المطلىبة

 نهًُالشاخأٔساق انؼهى ٔانرحضٛش  -

 انثحٕز انًمذيح يٍ انطهثح. -
 

 

 ----------------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: 
 

 

 
 
 
 


