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 1. اسم المادة عمم اجتماع العمل 

 2. رقم المادة 5032032

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 0
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 0

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج ماجستير عمم اجتماع

 6. رقم البرنامج 0

 7. اسم الجامعة األردنية

 8. الكمية األدب

 9. القسم عمم االجتماع

 10. مستوى المادة األول 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 5300/  5302

 12. الدرجة العممية لمبرنامج ماجستير

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. لغة التدريس المغة العربية 

تاريخ / المادة الدراسية مخططتاريخ استحداث  
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

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

 مدرسو المادة .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 .9388868972األربعاء (، رقم الهاتف :  –الثالثاء  –) االثنين  16- 11، الساعات المكتبية : من  68822رقم المكتب : 

 khaledabdullah31@gmail.comالبريد األلكتروني: 
 

 وصف المادة .71

 .المعتمدةمذكور في الخطة الدراسية  هو كما
المؤسسات  تعالج المادة مفهوم العمل المهني ، و تطور عمم االجتماع المهني ، و مجاالته ، و اإلبعاد االجتماعية لمعمل ، و اآلثار المترتبة ، و

mailto:khaledabdullah31@gmail.com
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 الثقافية و أدوارها . و الحراك المهني ، و مسألة اختيار المهن و شروطها . 

 
 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 :األهداف -أ
 . تعريف الطمبة بسوسيولوجي العمل و أهمية 0
 .التعرف عمى مجاالت عمم اجتماع العمل و أهميته في المجتمع 5
 . التعرف عمى أنواع المهن و اختيارها0
 . التعرف عمى آراء بعض عمماء االجتماع في المهن المختمفة 4
 

 أن: عمى ا  يكون قادر  أنادة الم إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 الظروف الفيزيقية في العمل  ى. التعرف عم0
 . التعرف عمى حوادث العمل و األمن الصناعي و األمراض المهنية 5
 . التعرف عمى العالقة بين المهن و البناء االجتماعي لممجتمع 0
 الكشف عن أهمية الهندسة البشرية و أهميتها في اإلنتاج . 4
 
 
 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية حتوىم .02
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نتاجات التعّمم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

العمل و عمم 
االجتماع المهني 

 كمال الزيات
2002  

التفاعل و 
المشاركة بشكل 

 أعمق 

 سوسيولوجيا العمل 1 - 3 أ.د خالد طميم  ةالمشاركة اإليجابي

العمل  سوسيولوجيا
مع المجتمعات 

رجاء عبد 
  2000الودود

التفاعل و 
المشاركة بشكل 

 أعمق

 سوسيولوجيا المهن  4 - 7 أ.د خالد طميم ةالمشاركة اإليجابي

 كمال الزيادت
2002  

التفاعل و 
المشاركة بشكل 

 أعمق

عالقة عمم  8 - 11 أ.د خالد طميم ةالمشاركة اإليجابي
االجتماع، المهن 

بفروع عمم 
 تماع األخرى االج

الممارسة المهنية 
في العمل حسن 

  2000 عبداهلل 

التفاعل و 
المشاركة بشكل 

 أعمق

 المهن و المجتمع   12 – 15 أ.د خالد طميم ةالمشاركة اإليجابي

كمال 
  2002الزيات

التفاعل و 
المشاركة بشكل 

 أعمق

الظروف الفيزيقية  16 أ.د خالد طميم ةالمشاركة اإليجابي
 لمعمل 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم
  .. أعداد المحاضرة من قبل األستاذ و الطالب أسبوعيا0
 . تكميف الطالب بإعداد محاضرة بعد اختيار الموضوع بمشاركة األستاذ ثم يقوم الطالب بعرض الموضوع و مناقشته من قبل الطالب و األستاذ5

من خالل اختيار الموضوع ، و عرض الموضوع بأسموب منهجي و الردود عمى المناقشة و التساؤالت من قبل الطالب و األستاذ و  مو يتم التقيي
 وضع درجة التقييم .   يتم
 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 . الحضور الدائم و المشاركة في المناقشات و التحضير لكل محاضرة 0
 بل األستاذ و تحديد نقاط القوة و نقاط الضعف في األسموب و المنهج .. كتابة التقرير األسبوعي من كل طالب و مراجعتها من ق5
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 . تطور التفاعل بين الطمبة من خالل النقاش الجاد و المفيد و المنهجي . 0
 
 
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة ات السالمةإجراء -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

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

  

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات موبة، والقراءالكتب المط  -أ
 5335. كمال عبد الحميد الزيات : العمل و عمم االجتماع المهني ، دار غريب القاهرة 0
 5333سعد بدر : عممية العمل : مدخل في عمم االجتماع الصناعي ، دار المعرفة الجامعية ، مصر  . عبد مرسي5
 منشأة المعارف لمنشر  5333وجيا العمل مع المجتمعات : األسس النظرية و اآلليات التطبيقية ، اإلسكندرية . رجاء عبد الودود : سوسيول0
 5330. محمد عبداهلل عبدالرحمن : عمم اجتماع التنظيم ، اإلسكندرية ، دار المعرفة 4
 5332لمنشر و التوزيع . محمود معن عياصرة : إدارة الصراع و األزمات و ضغوط العمل ، عمان ، دار الجاور 2
 5335. طه حسين المجادين : قيم العمل ، دراسة سوسيولوجية في المجتمع األردني ، بيروت ، دار الكنوز األدبية 2
 . التعميمية الورقية واإللكترونية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 
 

 

 معمومات إضافية 26.
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مقرر لجنة ------------------اريخ: الت - ---------------------التوقيع: ميم     أ.د خالد طمنسق المادة: مدرس أو 
 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: الخطة

 -----------------------------------------------التوقيع د. إسماعيل الزيود        رئيس القسم:
 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

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


