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  مخطط املادة الدراسيت

 1. اشم املادة موضوعات خاصة في عمم االجتماع

 2. ركم املادة 6195032

 الساعات المعتمدة )نظرية،عممية( 1
.3 

 الساعات الفعمية )نظرية، عممية( 1

باث الصابلت/املخطلباث املتزامىت 
ّ
 4. املخطل

 5. اشم البرهامج موضوعات خاصة في عمم االجتماع

 6. ركم البرهامج 50

 7. اشم الجامعت ردنيةاأل

 8. الكلُت اآلداب

 9. اللصم عمم االجتماع

 10. مصخىي املادة دكتوراه

 11. العام الجامعي/ الفصل الذراس ي 6930/6969

 12. الذرحت العلمُت للبرهامج الدكتوراه

ض املادة ال يوجد  13. ألاكصام ألاخزي املعتركت في جذَر

 14. لغت الخذَرض عربي

خ  39/0/6930 خ اشخحذار مخطط املادة الذراشُت/ جاٍر جاٍر

 مزاحعت مخطط املادة الذراشُت
.15 
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 منّسق المادة .32
 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج

 hotmail.com @hsari1950 3-33الساعات المكتبية ح ث خ   68445

 مدرسو املادة .71

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

 

 وصف املادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما
سوسيولوجي يتم التركيز فيو عمى  يتمحور ىذا المساق حول الثقافة والحداثة وما بعد الحداثة، حيث سيتم تناول الثقافة والحداثة من منظور

ة. كما إشكالية التعريف والنشأة، وعمى المقاربة السوسيولوجية لمثقافة، ومحددات الثقافة وخصائصيا ومصادر الثقافة، والبعد الرمزي في الثقاف
ا بعد الحداثة، واىم المفكرين يركز ىذا المساق عمى مفيوم الحداثة وما بعد الحداثة، وعمى مؤشرات الحداثة، وتفكك الحداثة، وعمى م

 السوسيولوجين الذين ارتبطت أسماءىم بالحداثة وما بعد الحداثة.
 
 

 

 



 

         

QF-AQAC-03.02.1.2 3                          مخطط املادة الذراشُت 
 

 املادة ونخاجاث حعلمهاجدريس أهداف  19.

 :األىداف -أ
 بعد دراسة ىذا المساق فانو من المتوقع ان يكون الطالب/ الطالبة قادرًا عمى:

 المختمفة بأبعادهاستيعاب مفيوم الثقافة  .3
 فيم السياق التاريخي لمحداثة وما بعد الحداثة. .6
 معرفة معنى ما بعد الحداثة .1
 التعرف إلى اىم المفكرين في سوسيولوجيا الحداثة وما بعد الحداثة. .8

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

 :األساسية المعرفية األكاديميةاواًل: الميارات 
 المختمفة.بأبعادىا استيعاب مفيوم الثقافة  .3
 فيم السياق التاريخي لمحداثة وما بعد الحداثة. .6
 استيعاب األسس والمرتكزات التي قامت عمييا الحداثة. .1
 معرفة اىم رواد الحداثة. .8

 :واإلدراكيةثانيًا : الميارات التحميمية 
 تحميل معنى الثقافة بالمفيوم الوسوسيولوجي. .3
 كمشروع فكري او أوروبي.تحميل الحداثة  .6
 .ةتحميل اىم أفكار ومرتكزات منظري وما بعد الحداث .1

 
 
 

 

 

 لها والجدول الزمني املادة الدراسيت محخوى  .02

 الصاعاث املىضىع الاشبىع

 3 الثلافت واظكالُت الخعٍزف واليعاة 1

 3 امللاربت الصىشُىلىحُت 2

 3 الثلافت وخصائصهامحذداث  3

 3 في الثلافتالبعذ الزمزي  4

خ املصطلح 5  3 الحذازت: جاٍر

 3 بين الحذازت والخحذًث 6

خُت ملفهىم الحذازت 7  3 املالمح الخاٍر

 3 اشض الحذازت وخصائصها 8

 3 هلذ الحذازت 9

 3 مفهىم ما بعذ الحذازت والصُاق الذي ظهز فُه 11
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 3 رواد الحذازت 11

 3 رواد الحذازت 12

 3 رواد الحذازت 13

 3 ما بعذ الحذازت هلذ 14

 3 عرض البحوث 15

 3 عرض البحوث 16
 

 النشاطاث والاستراجيجياث الخدريسيت .07

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم

 

 الخقييم ومخطلباث املادة أساليب .00

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  ةالمستيدف نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 عالمة( 19االمتحان األول: يحدد موعد مسبق باإلتفاق مع الطمبة               ) 

 عالمة( 69واجبات اسبوعية و تقارير بحثية                                         ) 
 عالمة(                                    59االمتحان النيائي: وفق البرنامج المعمن عنو من قبل وحدة القبول والتسجيل  )

 

 السياساث املخبعت باملادة .02

 

 .شُاشت الحضىر والغُاب: ٌسجل الحضىر والغُاب في كل للاء مع الطلبت - -أ

ث في الىكذ املحذد: في حال غُاب الطالب عم إلامخحان ال ًمىح فزصت جلذًم إلامخحان الا بىحىد عذر الغُاب عً الامخحاهاث وحصلُم الىاحبا -ب

ذرس طبي مخخىم مً عُادة الطلبت في الجامعت ألاردهُت او مصدعفى الجامعت وان لم ًلذم عذر طبي ًطلب مىه جلذًم وركت بحثُت ًخخار عىىانها م

كىن الحذ ألاعلى للعالمه    15املادة ٍو

 إحزاءاث الصالمت والصحت: ال ًىحذ -ج

الغغ والخزوج عً الىظام الصفي: في حال ضبط الطالب في حالت غغ او خزوحه عً آداب الىظام الصفي  جكخب بالطالب ظكىي خطُت وفم  -د

 .حعلُماث الجامعت املخعللت بالغغ وإلاهضباط الصفي

حصل عبى ججمُعه إعطاء الذرحاث: ًحصل الطالب على عالمخه في امخحان  -ٌ مىخصف الفصل بعذ مذة اشبىع بحذ اكص ى مً جلذًمه لإلمخحان ٍو

 .باملادة كبل إلامخحان النهائي في آخز محاضزة في الفصل

ل لذخى الخذماث املخىفزة بالجامعت والتي حصهم في دراشت املادة: مكخبت الجامعت للحصىل على املزاحع واللزاءاث املطلىبت / مخخبراث الحاشىب ل -و

ز الحثُت والىاحباث ألاشبىعُت  على املىاكع إلالكتروهُت و طباعت الخلاٍر
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م والخعليم  .02
ّ
ب(مصادر الخعل  )املزافم، املعذاث، ألاحهزة، البرمجُاث، املخخبراث، املعاغل، اماكً الخذٍر

 

 

 املراجع .02

 

ت املخصصت:  -أ  الكخب املطلىبت، واللزاءاث واملىاد الصمعُت والبصٍز

 ( مفهىم الثلافت في العلىم الاحخماعُت جزحمت مىير شعُذاوي بيروث، مزكز دراشاث الىحذة العزبي.2117كىط ) دًيض 

 ( شىشُىلىحُا الثلافت: مفاهُم والاظكالُاث بيروث: مزكز دراشاث الىحذة العزبي.2116عبذ الغني عماد .) 

 ( مذخل الى شىشُىلىحُا الثلاف2113دًفُذ اوغليز، وحىن هُىشىث .)ت. جزحمت ملا هصير. كطز: املزكز العزبي لالبحار ودراشت الصُاشاث 

 (حالت ما بعذ الحذازت: بحث في اصىل الخغُير الثلافي جزحمت محمذ ظُا. بيروث: مزكز دراشاث الىحذة العزبُت2115دًفُذ هارفي ) 

 ( ًمفاهُم اشاشُت في علم الاحخماع. جزحمت محمىد ا2118اهخىوي غيرهيز وفُلُب هاج ).لذاودي. كطز: املزكز العزبي لالبحار ودراشت الصُاشاث 

 (ت الى ما بعذ الحذازت. جزحمت فاجً البصخاهيز بيروث: مزكز دراشاث الىحذة العزبي.2118حىن لِعخه  : مً البىٍى
ً
 اشاشُا

ً
 ( خمصىن مفكزا

 

 الكخب املىص ى بها، وغيرها مً املىاد الخعلُمُت الىركُت وإلالكتروهُت.   -ب

 

 لطالب العىدة الى الاهترهذ مً احل الاطالع على ابُاث هذا املىضىع وبخاصت ما ًخعلم منها بمىضىعاث هذا املصاقعلى ا 

 

 معلوماث إضافيت 26.

 

 

 

 

 أ.د حلمي شاري ميصم املادة: مذرس أو 

خ: الخ - ---------------------الخىكُع:    ------------------اٍر

 -------------------------------------- الخىكُع --------------------------/ اللصم: ملزر لجىت الخطت

 -----------------------------------------------الخىكُع -------------------------رئِض اللصم: 

 -------------------------------------- الخىكُع -------------------------الكلُت:  ملزر لجىت الخطت/

 --------------------------------الخىكُع -------------------------------------------العمُذ: 


