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  مخطط املادة الدراشيت

 1. اشم املادة الصراع االجتماعي

 2. رقم املادة 4527032

 الساعات المعتمدة )نظرية،عممية( 5
.3 

 الساعات الفعمية )نظرية، عممية( 5

باث الصابقت/املخطلباث املتزامنت ___
ّ
 4. املخطل

 5. اشم البرهامج دكتوراه عمم االجتماع

 6. رقم البرهامج 

 7. لجامعتاشم ا الجامعة االردنية

 8. الكليت االداب

 9. القصم عمم االجتماع

 10. مصخوى املادة دكتوراه

 11. العام الجامعي/ الفصل الذراس ي 4230/4242االول 

 12. الذرحت العلميت للبرهامج الدكتوراه

 13. ألاقصام ألاخزى املشتركت في جذريض املادة ال يوجد

 14. لغت الخذريض العربية

جاريخ اشخحذاث مخطط املادة الذراشيت/ جاريخ  42/33/4230

 مزاحعت مخطط املادة الذراشيت
.15 
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 منّسق المادة .38
 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج

 

 مدرشو املادة .71

 .ت المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: رقم المكتب، الساعاما يمي الرجاء إدراج
 ayed732000@hotmail.com    7796788777الاحذ    4-2الاداب الصاعاث املكخبيت  3أ.د عايذ الوريكاث ط 

 

 وصف املادة .71

 والثقافات والحضارات والطبقات  فهم وتفسير كافة انواع الصراع بدًء بالفرد والجماعة والمنظمات  .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
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 املادة وهخاجاث حعلمهاجدريض أهداف  19.

 :األهداف -أ
 فهم وتفسير الصراع عمى مستوى الفرد .3
 فهم وتفسير الصراع عمى مستوى الجماعة .4
 فهم وتفسير الصراع عمى مستوى المنظمات والطبقات والحضارات .5

 
 أن: عمى اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب

 القدرة عمى تفسير كافة انواع الصراع االجتماعي .3
 القدرة عمى اقتراح وطرح الحمول .4

 
 
 

 

 لها والجدول الزمني املادة الدراشيت محخوى  .02

 

 

نتاجات التعّمم  أساليب التقييم المراجع
 المحتوى األسبوع لمدّرسا المتحققة

عايد   المناقشة فيصل عباس
 ريكاتالو 

 الصراع عمى .3 3-6
 مستوى الفرد والجماعة 

 المناقشة واالس وولف
 واالختبارات

عايد  
 الوريكات

الصراع  .4 7-0
الطبقات مع 

 الثقافات
المناقشة  هنجتوف

 والتقارير
عايد  

 الوريكات
الصراع عمى  .5 32-6

مستوى 
 الحضارة

      

 اليشاطاث والاشتراجيجياث الخدريصيت .07

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةجات التعمم المستهدفة من خالل تطوير نتا يتم
 المحاضرات والمناقشة .3
 البحوث والتقارير .4
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 الخقييم ومخطلباث املادة أشاليب .00

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 درجة 52المتحان        .3
 درجة 52        البحث  .4
 درجة 62االمتحان النهائي                      .5

 
 
 
 

 الصياشاث املخبعت باملادة .02

 : اجباع القواهين والخعليماث في الجامعت في حاالث الغياب والحضور  والغياب شياشت الحضور  -أ

 الوقت املحذداث وحصليم الواحباث في الغياب عن الامخحاه -ب

 ال يوجد  والصحت إحزاءاث الصالمت -ج

 جطبيق القواهين:   الغش والخزوج عن النظام الصفي -د

 ياحي الامخحان والبحث في نهايت الفصلفي الاشبوع الذي     إعطاء الذرحاث -ه

 حصهم في دراشت املادةالتي و الجامعت ب املخوفزة الخذماث -و

م والخعليم  .02
ّ
 جياث، املخخبراث، املشاغل، اماكن الخذريب()املزافق، املعذاث، ألاحهزة، البرممصادر الخعل

 ال يوحذ

 

 ( الاوصان املعاصر  في الخحليل الىفس ي الفرويدي، بيروث : دار املنهل0222. عباس، فيصل )7  املراجع .02

ود ( ترجوت هحود الحوراني، النظريت الوعاصرة في علن االجتواع ، عواى هح2202. روث واالس ودلف السوف )2             

 هجدالوي.

 ( صراع الحضاراث واعادة بناء النظام الدولي، ترجوت عباس كاضن، اربد ،دار االهل2202. هنتجتوى، صووئيل )3    
 

 الكخب املطلوبت، والقزاءاث واملواد الصمعيت والبصزيت املخصصت:  -أ

 

 الكخب املوص ى بها، وغيرها من املواد الخعليميت الورقيت وإلالكتروهيت.   -ب

 

 

 

 معلوماث إضافيت 26.
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 ------------------اريخ: الخ - ---------------------الخوقيع:  -------------------منصق املادة: مذرس أو 

 -------------------------------------- الخوقيع --------------------------/ القصم: مقزر لجنت الخطت

 -----------------------------------------------الخوقيع -------------------------رئيض القصم: 

 -------------------------------------- الخوقيع -------------------------الكليت:  مقزر لجنت الخطت/

 --------------------------------الخوقيع -------------------------------------------العميذ: 


