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 1. اسم المادة  قضايا اجتماعية معاصرة 

 2. رقم المادة 2035732

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ساعات 0
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري ساعات 0

 4. المتزامنة ات/المتطمبةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج الماجستير

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم عمم االجتماع

 10. مستوى المادة الماجستير

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي الفصل األول 2399-2323

 12. الدرجة العممية لمبرنامج الماجستير

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس المغة العربية واالنجميزية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  20/9/2399
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 منّسق المادة .61

 .البريد اإللكترونيالرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، 
 ( 297رقم المكتب )3795702299  

 مدرسو المادة .71

 .الرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني
 (4-7( الساعات المكتبية احد اثنين اربعاء )712رقم المكتب )

 

 وصف المادة .71
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االجتماعية المعاصرة في المجتمع العربي والتي تؤثر على ديناميكيات المجتمع وعلى عالقة الجماعات ببعضها .يتناول المساق أهم القضايا 

 البعض . علما بأن القضايا المجتمعية كثيرة ومتعددة إال انه يتم اختيار قضايا محددة لغايات التعمق بها من قبل الطلبة .

 



 الجامعة األردنية                         مخطط المادة الدراسية                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

         
3 

 
 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها 19.

 األىداف: -أ
 جتمع العربي .االرىاب والتطرف والتعددية القافية  لمم ز قضايالمتعلقة بأبريا األساسية اتقديم المفاهيم والقضا -1
 العربية .كال التطرف والهوية فهم أعمق ألليات وأش -2
 مجتمع العربي .فهم االبعاد السياسية واالجتماعية والدينية لقضايا الالعادة قد إعطاء الطلبة أدوات للتفكير النا -3

 نتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند إنياء المادة أن يكون قادرًا عمى أن: -ب
 يم األساسية المتعمقة بقضايا المجتمع العربي االساسية .مفاىالوصول الى فيم  دقيق لم-9
 ومشكالت العصر .ية التي تشكل تصوراتنا حول قضايا فيم عميق لآلليات واألشكال الثقافية و االجتماع -2
 ظرية في عمم االجتماع حول القضايا المعاصرة وديناميكيات المجتمع .ادراك أدوات التفكير الناقد لمعديد من القضايا الن-0
 
 
 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 
 المراجع

نتاجات التعّمم  التقييم أساليب
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

مقدمة عامة حول أىمية  األول    
المساق والقضايا 

المطروحة ومبررات طرح 
 ىذه القضايا 

انظر قائمة المراجع رقم 
9  

في مفيوم اليوية واالثنية  الثاني   
 في المجتمع العربي 

انظر قائمة المراجع 

  3، مرجع رقم 7رقم 
في مفيوم اليوية )االطار  الثالث   

 النظري(
انظر قائمة المراجع رقم 

5  
طبيعة واشكاليات النسيج  الرابع   

االجتماعي في المجتمع 
 العربي 

انظر قائمة المراجع رقم 
6  

أشكال التطرف المعاصر  الخامس   
 في المجتمع العربي 

انظر قائمة المراجع رقم 
6  

التطرف وعالقتو  السادس   
 بالتخصصات العممية 

 منتصف الفصل امتحان  السابع    
انظر قائمة المراجع رقم  عرض المشاريع البحثية  الثامن   
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 9حول اليوية والتطرف   7
انظر قائمة المراجع رقم 

8  
عرض المشاريع البحثية  التاسع   

 2حول اليوية والتطرف 
انظر قائمة المراجع رقم 

9 
عرض المشاريع البحثية  العاشر   

 0حول اليوية والتطرف 
قائمة المراجع رقم انظر 

99 
عرض المشاريع البحثية  الحادي عشر   

 9الخاصة لكل طالب 
عرض المشاريع البحثية  الثاني عشر    

 2الخاصة لكل طالب 
 
 

عرض المشاريع الخاصة  الثالث عشر   
 0لكل طالب 

مراجعة وتقييم  الرابع عشر     
الموضوعات المطروحة 

 خالل المساق

 واالستراتيجيات التدريسيةالنشاطات  .06

 يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:
 امتحان منتصف الفصل-
 مشاركة وتحضير-
 تقديم بحوث تتعمق بمواضيع المادة-
 امتحان نيائي-
 

 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة22

 التعمم المستيدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية:يتم إثبات تحقق نتاجات 
 عالمة( 03امتحان منتصف الفصل ) 

 عالمة( 95مشاركة وتحضير ) -
 عالمة( 95تقديم بحوث تتعمق بمواضيع المادة )-
 عالمة( 03امتحان نيائي )-
 
 
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22
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 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتاالمتحان الغياب عن -ب

 إجراءات السالمة والصحة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات -و

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

 

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء . أ
 

 ( المجتمع العربي المعاصر بحث استطالعي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت .9999بركات ، حميم ).9
 المركز الثقافي العربي . ( العنف الرمزي ، ترجمة : نظير جاىل ، 9990.بورديو ، بيير )2
 ( االرىاب ) مقدمة قصيرة جدا ( ، ترجمة : محمد طنطاوي ، القاىرة .2390.تاونزند،تشارلز )0
 بيروت . –سوسيولوجيا العنف واالرىاب ، لبنان  ( 2395.الحيدري ، ابراىيم )0
 القاىرة . –( التطور الفكري لدى جماعات العنف الدينية ، مصر 2338.بحيري ، كامل )5
 ( الالىوت العربي وأصل العنف الديني ، مصر .2339.زيدان ، يوسف ) 6
 ( التكفير عند جماعات العنف المعاصر ، مركز نماء لمبحوث والدراسات . بيروت . 2390.العايد ، ابراىيم )7
 
 

 . التعميمية الورقية واإللكترونية ب  الكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد
 
 

 

 معمومات إضافية 26.
 
 
 

 

-------التاريخ:  - ---------------------التوقيع:  ------------------محمد فايز الطراونو-منسق المادة: مدرس أو 
--------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة-----------
----------- 
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 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

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


