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قسم علم االجتماع
كليـــة اآلداب
الجامعة االردنية

الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس
في
قسم علم االجتماع
اسم الدرجة العلمية باللغة العربية  :البكالوريوس في علم االجتماع
اسم الدرجة العلمية باللغة االنجليزية B.A Department of Sociology :
مكونات الخطة:
أ-
تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في علم االجتماع من ) (132ساعة معتمدة موزعة عل!ى
النحو اآلتـــي:
الرقم
أوال
ثانيا
ثالثا
المجموع
ب-
-1
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

نوع المادة
متطلبات الجامعـــة
متطلبات الكليــــة
متطلبات التخصص

نظام الترقيــــم:
رموز األقســــام:
القسم
اللغة العربية وآدابھا
التاريخ
الفلسفة
الجغرافيا
علم االجتماع
الدراسات األدبية والمقارنة
علم النفس
العلوم السياسية

الساعات المعتمدة
27
24
81
132

اوال  :متطلبات الجامعة  (27 ) :ساعة معتمدة موزعة على النحو االتي :
أ – المتطلبات االجبارية  (21) :ساعة معتمدة .
ب – المتطلبات االختيارية  (6) :ساعة معتمدة .
أ – متطلبات الجامعة االجبارية ) (21ساعة معتمدة وتشمل المواد االتية :
اسم المادة
رقم المادة
الساعات المتطلب السابق
المعتمدة
3
 1501101مھارات االتصال ) (1باللغة العربية )(1
3
 1501102مھارات االتصال ) (2باللغة العربية)(2
 1502101مھارات االتصال ) (1باللغة االنجليزية )3 (1
 1502102مھارات االتصال ) (2باللغة االنجليزية )3 (2
3
 1902100المھارات الحاسوبية )(1
3
 1500100العلوم العسكرية
3
 2300100التربية الوطنية

ب – متطلبات الجامعة االختيارية  (6) :ساعة معتمدة يختارھا الطالب من المواد اآلتية ,
على ان تكون جميعا من خارج التخصص .
الساعات المتطلب السابق
اسم المادة
رقم المادة
المعتمدة
3
0302100
العلم والمجتمع
3
0305100
البيئة
3
1000100
الديموقراطية وحقوق االنسان
3
0401100
الثقافة االسالمية
3
0402100
نظام االسالم
3
2303100
المنطق والتفكير الناقد
3
2302101
الحضارة االسالمية
3
2305100
مدخل الى علم االجتماع
3
2307100
مبادىء علم النفس
3
2304100
جغرافية االردن
3
1733100
آثار االردن
3
0601100
الزراعة المنزلية
3
0803100
مدخل الى علم المكتبات والمعلومات

0905100
1132100
1631101
0603100
0600100

مبادى في السالمة العامة
الرياضة والصحة
مبادى االدارة
تغذية االنسان
الزراعة في االردن

3
3
3
3
3

-

ثانيا :متطلبات الكلية االجبارية ) (24ساعة معتمدة وتشمل المواد اآلتيــة:
رقم المادة

اسم المادة

2303103
2302103
1703101
2305100

فلسفة العلوم االجتماعية واالنسانية
مدخل الى دراسة التاريخ
حضارات قديمة
مدخل الى علم االجتماع

2304101
2307101
2308101
1902102

مدخل الى الجغرافية
األسس النفسية للسلوك االجتماعي
مبادىء العلوم السياسية
المھارات الحاسوبية )(2

الساعات المتطلب السابق
المعتمدة
3
3
3
3
3
3
3
3

-

ثالثا  :متطلبات التخصص )  ( 81ساعة معتمدة .
أ _ متطلبات التخصص االجبارية ) 54ساعة معتمدة(
ب -متطلبات التخصص االختيارية ) 27ساعة معتمدة(
أ-

متطلبات التخصص االجبارية ) (54ساعة معتمدة وتشمل المواد اآلتية:

رقم المادة

2305214
2305262
2305264
2305311
2305344
2305355
2305356
2305361
2305362
2305367
2305368
2305434
2305441
2305456
2305462
2305465
2305466
2305469

اسم المادة
نظري
3
الديمغرافيا اجتماعية
3
مبادىء البحث االجتماعي
3
علم االجتماع الحضري
3
المجتمع االردني المعاصر
3
علم االجتماع السياسي
3
المشكالت االجتماعية
3
التنمية االجتماعية
3
علم االجتماع االتصال
3
النظريات االجتماعية
3
علم اجتماع الجريمة
3
علم االجتماع الصناعي
تصميم وتطبيق البحث االجتماعي 3
3
المرأة والمجتمع
3
التغير االجتماعي
3
الزواج واألسرة
3
نظريات الفقر والبطالة
االحصاء االجتماعي وتطبيقات 3
الحاسوب
3
الھجرة في المجتمعات المعاصره

الساعات المعتمدة

المتطلب
السابق

عملي
---------------

المجموع
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

---

--

3

--

---------------

ب  -متطلبات التخصص االختيارية ) 27ساعة( يختارھا الطالب من بين المواد
اآلتيـــة:
رقم المادة

2305212
2305219
2305226
2305228
2305312
23051314
2305342
2305345
2305357
2305360
2305421
2305453
2305470
2305471
2305472
2305474
2305475
2305476
2305477
2305478
2305479

اسم المادة
الفكر االجتماعي عند العرب
علم النفس االجتماعي
علم االجتماع االقتصادي
علم االجتماع الديني
المجتمع العربي
االنثروبولوجيا/علم االنسان
علم االجتماع الطبي
علم االجتماع التربوي
الثقافة والمجتمع
الرأى العام
قضايا العولمه
المجتمعات النامية
العنف واالرھاب
السالم وحل الصراع
المجتمع اإلسرائيلي
العالقات األثنية
انحراف واإلحداث
نصوص اجتماعية باللغة االنجليزية
االعالم والمجتمع
مقدمة في العمل االجتماعي
الخدمة االجتماعية المدرسية

الساعات المعتمدة
نظري
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

عملي
-----------------

المجموع
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

المتطلب
السابق
--------------------

وصف مواد البكالوريوس
قسم علم االجتماع

)3ساعات معتمدة(
المدخل إلى علم االجتماع
2305100
تتن!!اول الم!!!ادة التعري!!ف بعل!!!م االجتم!!اع وعالقت!!!ه ب!!العلوم األخ!!!رى ،ومن!!اھج ھ!!!ذا العل!!م ،ومفاھيم!!!ه
األساس!!!ية مث!!!ل البن!!!اء االجتم!!!اعي ،الثقاف!!!ة ،ال!!!نظم االجتماعي!!!ة ،والطبق!!!ات االجتماعي!!!ة والمش!!!كالت
االجتماعية والتغير االجتماعي0
)3ساعات معتمدة(
الديموغرافيا االجتماعية
2305214
تھ!!دف ھ!!ذه الم!!ادة إل!ى تعري!!ف الطال!!ب بالعالق!!ة ب!!ين عل!!م الس!!كان وعل!!م االجتم!!اع وذل!!ك ع!!ن طري!!ق
استخدام النظريات االجتماعية في تفسير السلوك الديموغرافي والتعرف على أسباب ونت!ائج الظ!اھرة
الديمغرافي!!ة ض!!من الواق!!ع االجتم!!اعي واالقتص!!ادي للس!!كان 0كم!!ا أنھ!!ا تھ!!دف إل!!ى دراس!!ة الت!!أثير
المتب!!ادل ب!!ين الس!!كان والواق!!ع االجتم!!اعي واالقتص!!ادي ،وأب!!راز وتفس!!ير ت!!أثير األنظم!!ة االجتماعي!!ة
المختلفة في العمليات الديموغرافية األساسية0

)3ساعات معتمدة(
علم االجتماع الحضري
2305264
تتن!!اول ھ!!ذه الم!!ادة ،التعري!!ف ب!!المجتمع الحض!!ري وبخصائص!!ه  ،كم!!ا تتن!!اول ال!!نظم االجتماعي!!ة ،
ومش!!كالت المجتم!!ع الحض!!ري ،وس!!كان المجتم!!ع الحض!!ري ،وعوام!!ل التغي!!ر الس!!كاني 0والتعري!!ف
بالمدينة كنمط للتنظ!يم االجتم!اعي ،كم!ا تتن!اول التعري!ف بنظري!ات الم!دن ،وعوام!ل النم!و الحض!ري
م!ن زي!ادة طبيعي!!ة وھج!رة ،كم!ا تع!!الج ظ!اھرة التحض!!ر أو االنتش!ار الحض!ري ف!!ي الع!الم ومش!!كالت
المدن ،مع تطبيقات خاصة على المجتمع الحضري األردني0

2305356

التنمية االجتماعية

)3ساعات معتمدة(

تھدف ھذه المادة إلى تعريف الطالب بمفھوم التنمية االجتماعية باعتبارھا نوع من العم!ل االجتم!اعي
لخدم!ة المجتم!!ع ،وذل!!ك لتحس!!ين الحال!!ة االجتماعي!ة واالقتص!!ادية والحض!!ارية لھ!!ذا المجتم!!ع عل!!ى أن
تكون خطط االصالح لھذه المجتمعات المحلية متمشية ومنسجمة مع خط!ط االص!الح العام!ة للدول!ة،
أضافة إلى تعريفه بالمبادىء األساسية للتنمية ودور االخصائي االجتماعي الفعال في تنمية المجتم!ع،
ومج!!االت تنميت!!ه ،والجھ!!ود الدولي!!ة ف!!ي مي!!دان تنمي!!ة المجتم!!ع وأھ!!م وس!!ائل االس!!راع ف!!ي التنمي!!ة
ومصادر تمويلھا ،وتدريب ميداني على محاولة محدودة لتنمية وتنظيم المجتمع المحلي0

2305314

االنثروبولوجيا ) علم االنسان(

)3ساعات معتمدة(

طبيعة االنثروبولوجيا ومجالھا وتعريفھ!ا ،مج!االت عل!ى االنثروبولوجي!ا الطبيعي!ة البيولوجي!ه ،ف!روع
االنثروبولوجيا الطبيعية االنثروبولوجيا والنظرية العنص!رية ،نق!د النظري!ة العنص!رية االنثروبولوجي!ا
االجتماعي!!ة والخلفي!!ة التاريخي!!ة ،المراح!!ل األول!!ى المبك!!رة ،اس!!ھامات الرحال!!ة الع!!رب ف!!ي الدراس!!ات
االنثروبولوجي!!!ة المبك!!!رة ،ال!!!رواد النش!!!أة والتك!!!وين مرحل!!!ة اس!!!تكمال االنثروبولوجي!!!ا االجتماعي!!!ة
عناص!!رھا األساس!!ية ،مرحل!!ة االزدھ!!ار ،البن!!اء االجتم!!اعي وال!!نظم االجتماعي!!ة ف!!ي المجتمع!!ات ش!!به
البدائية النظام السياسي واالقتصادي وال!ديني والقراب!ي وال!زواج ،الوح!دات المورفولوجي!ة ) األس!رة،
العشيرة ،القبيلة(0

2305362

النظريات االجتماعية

)3ساعات معتمدة(

يعالج المساق تطور علم االجتماع من بداية القرن السابع عشر وجتى الوقت الحاضر 0كما أنه يح!دد
معنى النظرية في العلوم االجتماعية والعلوم الطبيعية ،واسس تقي!يم النظري!ة االجتماعي!ة ،واس!ھامات
ال!!رواد األوائ!!ل ف!!ي تأس!!يس عل!!م االجتم!!اع ب!!دءا ب!!ابن خل!!دون ،م!!رورا بكون!!ت ودور ك!!ايم وم!!اركس
وانتھاء بفيبر ،إضافة الى النظريات الحديثة ونظريات الحدائة وما بعد الحداثة0

2305262

مبادىء البحث االجتماعي

مف!!اھيم عام!!ة :المتغي!!ر ،أن!!واع المتغي!!رات ،مش!!كلة البح!!ث :مفھ!!وم المش!!كلة ف!!روض البح!!ث تعري!!ف
الفرض!!ية وعين!!ة البح!!ث ،أدوات البح!!ث العلم!!ي ،المالحظ!!ة ،االس!!تبيان ،المقابل!!ة ،المق!!اييس من!!اھج
البحث العلمي 0تدريبات صفية عل!ى اع!داد وتص!ميم أدوات ومق!اييس البح!ث االجتم!اعي أض!افة إل!ى
تدريبات على أجراء البحوث االجتماعية ميدانيا0

2305462

الزواج واألسرة

تتناول ھذه المادة أھمية دراسة األسرة وتعريفھا ووظائفھ!ا وخصائص!ھا كنظ!ام اجتم!اعي كم!ا تتن!اول
نظ!!ام ال!!زواج كأس!!اس لتك!!وين األس!!رة ،ومس!!ألة الخص!!وبة وتنظ!!يم األس!!رة 0وبع!!ض المش!!كالت الت!!ي
تعاني منھا األسرة العربية مث!ل تع!دد الزوج!ات والط!الق وذل!ك بع!د التركي!ز عل!ى خص!ائص األس!رة
في المجتمعات العربية واالسالمية0

2305311

المجتمع االردني المعاصر

التك!وين االجتم!!اعي للمجتم!!ع االردن!!ي والمقوم!!ات االقتص!!ادية والس!!كانية والتط!!ور الثق!!افي والتنم!!وي
للجتمع االردني0

2305368

علم االجتماع الصناعي

المجتم!!ع الص!!ناعي ،الص!!ناعة والتص!!نيع ،والظ!!واھر االجتماعي!!ة للص!!ناعة ،والتنظ!!يم ف!!ي المص!!نع،
واآلثار االجتماعية للصناعة ،والدراسات الميدانية الكبرى في المصنع0

2305367

علم اجتماع الجريمه

تعالج المادة مفھوم الجريم!ة ،والنظري!ات المفس!رة للس!لوك الجرم!ي ،والف!رق ب!ين الجريم!ة والجن!اح،
واالنحراف وكذلك العوام!ل المرتبط!ة بالجريم!ة ونتائجھ!ا ،وك!ذلك ط!رق مواجھ!ة الجريم!ة ،ومفھ!وم
الدفاع االجتماعي ،كآلي!ة للوقاي!ة م!ن الجريم!ة ،أض!افة إل!ى مس!ألة الض!بط االجتم!اعي ومص!ادر ھ!ذا
الضبط ووسائله0

2305344

علم االجتماع السياسي

ا األسس النظرية لعلم االجتماع السياسي ،وااليدلوجي!ة السياس!ية ،والتنش!ئة السياس!ية ،الديموقراطي!ة،
الرأى العام ،المنظمات السياسية ،أنظمة الحكم في الوطن العربي العنف السياسي0

2305361

علم اجتماع االتصال

عملي!!ة االتص!!ال ف!!ي المجتم!!ع ،ومس!!تويات االتص!!ال ونماذج!!ه ،والق!!ائمون و طبيع!!ة ت!!أثير وس!!ائل
االتصال ودور وسائل االتصال في التنمية االجتماعية 0إضافة الى عولمة االع!الم وانعكاس!ات ذل!ك
على المجتمع العربي0

2305456

التغير االجتماعي

تتناول ھ!ذه الم!ادة بالدراس!ة والتحلي!ل معن!ى التغي!ر االجتم!اعي ونظريات!ه وعوامل!ه ومعوقات!ه مض!افا
إل!ى ذل!ك أھ!!م عملي!ات الح!راك المھن!!ى والح!راك االجتم!اعي منتھي!!ة ب!التخطيط االجتم!اعي والسياس!!ة
االجتماعية0

2305345

علم االجتماع التربوي

تعريفة /وصلته بعلم االجتم!اع الع!ام ،نش!أته وتط!ور عل!م االجتم!اع الترب!وي التعري!ف بعل!م االجتم!اع
التربوي ،ميادين علم االجتماع التربوي ،طرق البحث في عل!م االجتم!اع الترب!وي عالق!ة عل!م ال!نفس
الترب!!وي بعل!!م االجتم!!اع الترب!!وي ،التربي!!ة كنظ!!ام اجتم!!اعي ،التعل!!يم واالقتص!!اد ،التعل!!يم والح!!راك
االجتماعي ،التربية في المجتمع ،كمؤسسة تربوية المدرسة كمؤسسة اجتماعية وتربوية0

2305342

علم االجتماع الطبي

تتض!!!من ھ!!!ذه الم!!!ادة دراس!!!ة المواض!!!يع التالي!!!ة :توزي!!!ع الم!!!رض وأس!!!بابه واالس!!!تجابات الثقافي!!!ة
واالجتماعية للمرض والجوانب االجتماعية والثقافية للرعاية الطبية وعلم األوبئة االجتماعي!ة وتنظ!يم
الممارس!!ات الطبي!!ة وسوس!!يولوجيا المش!!فى ومنظم!!ات ص!!حة المجتم!!ع والتغي!!ر االجتم!!اعي والرعاي!!ة
الصحية والصحة العامة والضغوط االجتماعية واألم!راض والط!ب النفس!ي واالجتم!اعي والمجتمع!ي
والسياسة الصحية وزيارات ميدانية وتطبيقات عملية في المؤسسات الصحية األردنية0

2305228

علم االجتماع الديني

تتناول ھذه المادة نشأة التفكير الديني بشكل عام ) التفكير ال!ديني ال!وثني والوض!عي( ل!دى المجتمع!ات
البدائي!!ة والقديم!!ة وتحدي!!د المفھ!!وم ال!!ديني عن!!د كثي!!ر م!!ن المفك!!رين والعلم!!اء كم!!ا يتع!!رض لنظري!!ات
تفسير نش!أة ال!دين عن!د الش!عوب والمجتمع!ات البدائي!ة وتبح!ث ھ!ذه الم!ادة ايض!ا ف!ي النظري!ة التوعي!ة
لنشأة الدين عند الشعوب البدائية والمجتمعات القديمة وتتناول أھمية الدراسة التكاميله للنظرية الديني!ة

كما تن!اقش الوظ!ائف االجتماعي!ة لل!نظم الديني!ة ،وتتح!دث ع!ن ال!ديانات الس!ماوية :اليھودي!ة المس!يحية
واألسالمية0

2305421

قضايا العولمة

تعالج ھذه المادة ظاھرة العولمة من منظور سوسيولوجي ،حيث تعنى تزايد االنفت!اح ب!ين المجتمع!ات
البش!رية ،اقتص!!اديا ،وثقافي!!ا واجتماعي!ا ،وأث!!ر ھ!!ذا االنفت!!اح عل!ى الخصوص!!يات الثقافي!!ة واالجتماعي!!ة
للمجتمعات المحلي!ة أو القومي!ة 0وك!ذلك أث!ره عل!ى األنم!اط البنائي!ة لتل!ك المجتمع!ات ،عل!ى المس!توى
الوطنى المحلي من جھة ،وعلى مستوى العالقات مع األخ!رين ف!ى المجتمع!ات األخ!رى  ،كم!ا تعن!ى
المادة بأبراز دور التقدم التكنولوجي والمتغيرات السياسية الدولية في ھذا المج!ال وك!ذلك اآلث!ار الت!ي
يمكن أن يتلقاھا المجتمع األردني جراء ھذه الظاھرة0

2305360

الرأى العام

تحدي!!د مفھ!!وم ال!!رأى الع!!ام ،العوام!!ل الم!!وثرة ف!!ي تك!!وين ال!!راى الع!!ام ،قي!!اس ال!!رأى الع!!ام ،مقوم!!ات
وخصائص الرأى العام في كل م!ن المجتمع!ات الزراعي!ة والص!ناعية واالش!تراكية ومجتمع!ات الع!الم
الثالث ،الجماعات الضاغطة والرأى العام ،وسائل االعالم الجماھيرى ،في تشكيل الرأي العام0

2350312

المجتمع العربي

تعالج المادة :خصائص المجتمع العربي ،مقومات وحدة المجتمع العربي ،مشكالت المجتمع العرب!ي،
مش!!كلة التخل!!ف ،مش!!كلة الفق!!ر ،مش!!كلة التبعي!!ة ،مش!!كلة األم!!ن ،التكام!!ل العرب!!ي ومعوقات!!ه ،الم!!رأة
العربية ،الطفل العربي ،االقتصاد العربي ومشكالته ،المجتمع العربي والديمقراطية0

2305219

علم النفس االجتماعي

التعريف بعلم النفس االجتماعي ،واھميته في الحياة االجتماعية ،االتجاھات النفسية واالجتماعية،
العالقة بين السلوك واالتجاه ،التفاعل االجتماعي ،التعصب والتميز ،السلوك الجمعي ،التجاذب بين
األفراد ،عمليتي العزو واالدراك االجتماعي0

2305226

علم االجتماع االقتصادي

المدخل النظري ،علم االجتماع االقتصادي والعلوم االجتماعي!ة والعملي!ات االقتص!ادية تط!ور النش!اط
االقتصادي للمجتمع ،المذاھب االقتصادية الكبرى الديموغرافيا واالقتصاد ،التطور االقتصادي للع!الم
العربي0

2305355

المشكالت االجتماعية

تقدم ھذه المادة تقييما تحليليا لبعض المشكالت االجتماعي!ة األساس!ية المعاص!رة وتب!ين كيفي!ة وأس!باب
اعتب!!ار بع!!ض الظ!!واھر االجتماعي!!ة كمش!!كالت اجتماعي!!ة ث!!م االرتب!!اط المتب!!ادل ب!!ين ھ!!ذه المش!!كالت،
وتھدف المادة إلى تعريف وفھم مسبباتھا ونتائجھا والحلول المقترح!ة لمعالجتھ!ا بالمف!اھيم والنظري!ات
األساسية وتطور مھاراته االمبيريقية لتحليل المشكالت االجتماعية0

2305453

المجتمعات النامية

تتن!اول التعري!!ف بالمجتمع!!ات النامي!!ة وخصائص!!ھا ،ونظري!!ات التخل!!ف والتنمي!!ة للمجتمع!!ات 0وكيفي!!ة
تنمية المجتمعات0

2305466

االحصاء االجتماعي وتطبيقات الحاسوب

بيان مصادر البيانات االحصائية ،وطرق تحليلھا ،والمؤشرات االقتصادية واالجتماعية وما يتعلق
بالسكان من بيانات احصائية وقياس االوضاع االجتماعية المختلفة للسكان0

2305465

نظريات الفقر والبطالة

يتن!!اول ھ!!ذا المس!!اق مفھ!!وم الفق!!ر وأش!!كاله ومس!!توياته وأس!!بابة وعالقت!!ه بالبطال!!ة وخاص!!ة ب!!المجتمع
العربي واالردني ،وطرق قياس الفقر وتفسيره ،الرفاه االجتماعي ،الرفاة واإلص!الح ف!ي دول!ة الرف!اة
االجتماعي0

2305469

الھجرة في المجتمعات المعاصرة

يعالج ھذه المساق أنواع الھجرة وأسبابھا في المجتمعات ومشكالتھا وتأثيراتھا االجتماعي!ة والسياس!ية
واالقتصادية ،كما يتناول أيضا المشكالت التي يواجھا المھاجرون في االندماج في المجتمع0

2305470

العنف واالرھاب

يتن!!اول ھ!!ذا المس!!اق مفھ!!وم العن!!ف ،وأنواع!!ه وعالقت!!ه باالرھ!!اب ث!!م التميي!!ز ب!!ين العن!!ف والالعن!!ف،
إضافة الى تناوله خطورة العنف كمشلة عالمية ومحلية وأقليمية على المجتمع0

2305471

السالم وحل الصراع

يعالج المساق مفھوم السالم وأھميته في المجتمع ،إضافة الى أس!اليب إدارة الص!ر اع ب!ين الجماع!ات
وإدارة الصراع الدولي0

2305472

المجتمع االسرائيلي

يرك!!ز المس!!اق عل!!ى التط!!ور الت!!اريخي لتك!!وين المجتم!!ع االس!!رائيلي ،والبن!!اء االجتم!!اعي ،واألح!!زاب
السياسية في ھذا المجتمع ،والمشكالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتربوية التي يعاني منھ!ا
الفلسطينيون في ھذا المجتمع0

2305474

العالقات اإلثنية

يعالج المساق طبيعة العالقات االثني!ة ف!ي المجتمع!ات القديم!ة والحديث!ة ،ويح!اول رب!ط ھ!ذه العالق!ات
ببن!اء الق!!وة داخ!!ل المجتم!ع ،بن!!اء الھوي!!ة االثني!ة ،نظري!!ات االثني!!ة والس!اللة ،ط!!رق امتث!!ال الجماع!!ات
االثنية في المجتمع واندماجھا في المجتمع0

2305212

الفكر االجتماعي عند العرب

تع!!الج الم!!ادة اس!!ھامات المفك!!رين الع!!رب والمس!!لمين ف!!ي مج!!ال الفك!!ر االجتم!!اعي ،وب!!واكير النظري!!ة
االجتماعية وبخاصة أولئك الذين يتمتعون بشھرة واسعة مثل :الفارابي ،واب!ن س!ينا ،والعزال!ي ،واب!ن
طفيل ،واب!ن باج!ه ،واب!ن خل!دون ،كم!ا يغط!ى المس!اق أيض!ا ص!ورة كلي!ة ع!ن أث!ر الفك!ر االجتم!اعي
لھؤالء المفكرين على الفكر االجتماعي األوروبي ف!ي العص!ر الوس!يط وعص!ر النھض!ة ،كم!ا يتن!اول
الفكر االجتماعي العربي في واقعة الحديث والمعاصر0

2305434

تصميم وتطبيق البحث االجتماعي

تركز ھذه المادة على ت!دريب الطلب!ة فني!ا عل!ى ممارس!ة عملي!ة تص!ميم البح!وث االجتماعي!ة وتنفي!ذھا
وذل!!ك عب!!ر ك!!ل المراح!!ل البحثي!!ة المعروف!!ة ،ابت!!داءا م!!ن التفكي!!ر بمش!!كلة البح!!ث أو مش!!كلة الدراس!!ة،
وانتھاء بالنتائج التي تتمخض عنھا ھذه الدراسة 0كل ذلك من خ!الل ت!دريب ي!تم عب!ر مراح!ل ث!الث:
المرحلة األولى وھى تدريب ص!في عل!ى أس!اس البح!ث العلم!ي والتعري!ف عل!ى الجوان!ب الفني!ة الت!ي
يس!!لتزمھا البح!!ث العلم!!ي 0المرحل!!ة الثاني!!ة :وھ!!ى الن!!زول إل!!ى المي!!دان كباح!!ث لجم!!ع البيان!!ات ي!!تم
اختيارھا 0المرحلة الثالثة :التعامل مع البيانات البحثية كباحث محلل ومفسر لھذه البيانات0

23405441

المرأه والمجتمع

يرك!!ز ھ!!ذا المس!!اق عل!!ى مكان!!ة الم!!رأة ف!!ي المجتم!!ع ،ومس!!اھماتھا ف!!ي الحي!!اة السياس!!ية واالقتص!!ادية
واالجتماعي!!!ة 0كم!!!ا يتن!!!اول أيض!!!ا وض!!!ع الم!!!راه ف!!!ي المجتم!!!ع االردن!!!ي بش!!!كل خ!!!اص ،والجنوس!!!ة
والبيولوجيا والبناء االجتماعي للجنوسة ،ومنظورات الجنوسة وعدم المساواة0

2305475

انحراف األحداث

يحاول دراسة وتحليل أسباب انحراف األحداث في المجتمع ،ونظريات االنحراف والت!أثيرات الس!لبية
لالنحراف على األسرة والمجتمع0

2305476

نصوص اجتماعية باللغة االنجليزية

يركز ھذا المساق على نصوص أصلية لعلماء اجتماع أو باحثين اجتم!اعيين إض!افة ال!ى موض!وعات
اجتماعية معاصرة باللغة االنجليزية حتى يتمكن الطالب من تذوق النصوص االجتماعي!ة بلغتھ!ا الت!ي
كتبت فيھا0

2305357

الثقافة والمجتمع

يتن!اول المس!اق مفھ!وم الثقاف!ة ونظرياتھ!ا ،الثقاف!ة كنس!ق اجتم!اعي ،الثقاف!ة والحداث!ة ،الثقاف!ة وم!ا بع!د
الحداثة0

2305477

االعالم والمجتمع

يتن!!!اول المس!!!اق طبيع!!!ة العالق!!!ة ب!!!ين االع!!!الم والمجتم!!!ع والثقاف!!!ة ،وت!!!أثيرات اإلع!!!الم عل!!!ى الف!!!رد
والجمھور ،ظھور وسائل االعالم وتطورھا التاريخي ،الملكية والضبط في وس!ائل االع!الم ،اإلع!الم
والعولمة0

2305478

مقدمة في العمل االجتماعي

تھ!!دف ھ!!ذه الم!!ادة إل!!ى تعري!!ف الطال!!ب بمفھ!!وم الخدم!!ة االجتماعي!!ة وتاريخھ!!ا والمب!!ادىء األساس!!ية
وطرق الخدمة االجتماعية في الدول النامية ،والمناھج المس!تخدمة ف!ي الخدم!ة االجتماعيــ!ـة ) خدم!ة
الف!!رد ،خدم!!ة الجماع!!ة ،وخدم!!ة المجتم!!ع والبح!!ث االجتم!!اعي( وأخي!!را مج!!االت أو مي!!ادين الخدم!!ة
االجتماعي!!ة ) مج!!ال األس!!رة والطفول!!ة األح!!داث المنح!!رفين( الص!!ناعة الخدم!!ة العمالي!!ة وغيرھ!!ا م!!ن
المجاالت والتدريب الميداني ) زيارات ميدانية للمؤسسات المختلفة(0

2305479

العمل االجتماعي المدرسي

تق!!!ديم االرش!!!اد الف!!!ردي والجم!!!اعي لطلب!!!ة الم!!!دارس ،وخاص!!!ة فيم!!!ا يتعل!!!ق بالمش!!!اكل والص!!!عوبات
المرتبط!!ة بعمليت!!ي التعل!!يم وال!!تعلم ،وب!!المنھج المدرس!!ي وارتب!!اط ذل!!ك بق!!درات الطال!!ب ،وبأوض!!اعه
وقدراته العقلية والنفسية واالجتماعية

الخطة االنتقالية للبكالوريوس /المواد المعادلة
مواد الخطة الجديدة

مواد الخطة القديمة
رقم المادة
1704100
1704356
1704232
1704425
1704456
1734355
1704433
1703331
1754222
1704213
1704311
1704344
1734361
1704413

اسم المادة
مدخل الى علم االجتماع
التنمية االجتماعية
مبادىء البحث االجتماعي
علم االجتماع العائلي
التغير االجتماعي
المشكالت االجتماعية
نظرية اجتماعية حديثه
نظرية اجتماعية كالسيكية
المجتمع الريفي والحضري
ديمغرافيا االجتماعية
المجتمع االردني المعاصر
علم االجتماع السياسي
علم االجتماع االتصال
االحصاء االجتماعي

1734354
1704434

2305367
الجريمة واالنحراف
تص!!!!!!!!!!ميم وتطبي!!!!!!!!!!ق البح!!!!!!!!!!ث 2305434
االجتماعي
2305368
الصناعة والمجتمع
2305312
المجتمع العربي
2305342
علم االجتماع الطبي
2305219
علم النفس االجتماعي
2305345
علم االجتماع التربوي
2305228
علم االجتماع الديني
2305421
قضايا العولمة
2305226
علم االجتماع االقتصادي

1734352
1704312
1704342
1704219
1704345
170228
1704421
1704226

رقم المادة
2305100
2305356
2305262
2305462
2305456
2305355
2305362
2305362
2305264
2305214
2305311
2305344
2305361
2305466

اسم المادة
مدخل الى علم االجتماع
التنمية االجتماعية
مبادىء البحث االجتماعي
الزواج واألسرة
التغير االجتماعي
المشكالت االجتماعية
النظريات االجتماعية
النظريات االجتماعية
علم االجتماع الحضري
ديمغرافيا االجتماعية
المجتمع االردني المعاصر
علم االجتماع السياسي
علم االجتماع االتصال
االحص!!!!!!!!!!!!!اء االجتم!!!!!!!!!!!!!اعي
ةتطبيقات الحاسوب
علم اجتماع الجريمة
تص!!!!!!!ميم وتطبي!!!!!!!ق البح!!!!!!!ث
االجتماعي
علم االجتماع الصناعي
المجتمع العربي
علم االجتماع الطبي
علم النفس االجتماعي
علم االجتماع التربوي
علم االجتماع الديني
قضايا العولمة
علم االجتماع االقتصادي

1704314
1704453
1704424
1734212
1704420
1704343
1704442

االنثروبولوجيا /علم االنسان
المجتمعات النامية
الرأي العام
الفكر االجتماعي عند العرب
االعالم والمجتمع
العمل االجتماعي المدرسي
مقدمة فى العمل االجتماعي

2305314
2305453
2305360
2305212
2305477
2305479
2305478

االنثروبولوجيا/علم االنسان
المجتمعات النامية
الراي العام
الفكر االجتماعي عند العرب
االعالم والمجتمع
الخدمة االجتماعية المدرسيه
مقدمة فى العمل االجتماعي

طلبة عامي 2007و ،2008من تخصص علFم االجتمFاع الFذين سFبق ودرسFوا أي مFادة مFن
*
خطة علم االجتماع والعمل االجتماعي قبل عام  ،2007وغير موجFوده فFي خطFتھم ممكFن اعتبارھFا
كماده اختياريه في خطتھم الجديده0

