
 

 

 جامعة فيالدلفيا

 كلية اآلداب والفنون

 قسم العلوم اإلنسانية

2017-2016الفصل الدراسي األول/ السنة الدراسية   

 

 الخطة التدريسية لمادة مقدمة في علم االجتماع

 

0111111رقم المــادة: :عنون المــادة  

 :المتطلب السابق و/ أو المتزامن :مستوى المادة

 :وقت المحاضرة
3الساعات المعتمدة: عدد   

 :عدد ساعات التدريس الفعلية

  :مكان المحاضرة

 

 معلومات خاصة بمدرسي المــادة

 

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية  رقم المكتب ومكانه الرتبة األكاديمية االسم

 كلية اآلداب 519 مدرس فاتح عساف
حثم 9:00-10:00  

نر 11:00-12:30   
fassaf@philadelphia.edu.jo 

هشام بني 

 عمرو
 

  519كلية اآلداب  مدرس
 11:00-10:00حثم: 

 14:00-13:00 نر:  
halayasra@gmail.com 

 

 وصف المادة 

 

تتضمن هذه المادة تناوالً نقدياً لمفاهيم علم االجتماع وإشكالياته التقليدية وقضاياه التنموية الجديدة في مجتمع 

فتتناول التعريف بعلم االجتماع: نشأته وتطوره وعالقته بالعلوم االجتماعية واإلنسانية األخرى، وتركز متغير. 

على االتجاهات النظرية ومناهج البحث االجتماعي، ثم تتناول بعض القضايا التقليدية في علم االجتماع مثل 

وبناء النظم الرئيسية في المجتمع، ومشكالت  عالقة الفرد بالمجتمع. ومستويات العالقات والتفاعالت االجتماعية،

 التغير االجتماعي.

وتعطي المادة أهمية خاصة للقيمة التطبيقية لعلم االجتماع بتفحص صلته بمشكالت المجتمع العربي المتغير، 

 حاضراً ومستقبال. –واستجابته لتحديات التنمية االجتماعية أمام اإلنسان والمجتـمع العربي 

 



 ةأهداف الماد

            يسعى هذا المساق لتحقيق مجموعة من األهداف منها: 

* استيعاب العالقة بين الفردي )الذاتي( واالجتماعي وذلك انطالقاً من أن التفكير االجتماعي يساعد 

 على فهم الذات في 

 محيطها االجتماعي األوسع  

 * استيعاب الطبيعة المتغيرة للمجتمع اإلنساني.

العالقة التفاعلية بين المجتمعات اإلنسانية وال سيما في عصرنا هذا الذي يتسم باالنفتاح * استيعاب 

 والتفاعل بين المجتمعات والثقافات المختلفة, مما يسهم بدوره في توسيع نظرية الدارس.

* ربط النظرية االجتماعية بالجوانب التطبيقية والعملية في المجتمع، من خالل دعم اإلطار النظري 

بعرض لدراسات ميدانية كالسيكية وحديثة متنوعة سواء أكانت تتعلق بالمجتمعات العربية أو 

 .الغربية، أو مجتمعات العالم الثالث

 

 مصادر التعليم

 مقدمة في علم االجتماع، مجموعة مؤلفين، قيد النشر

  المواد المساندة  
 أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية ....الخ

 المراجع المساندة 
 دراسية، ومجالت علمية ومواقع الكترونية وغيرها كتب

 

 طرق التدريس

 محاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، مراجعات نقدية وغيرها

 

 نتاجات التعلّم:

 المعرفة العلمية والفهم 
 والعالمي.فهم الفروق بين الذاتي)الفردي( والموضوعي )االجتماعي( وفهم المقصود بالمحلي    -

 االحساس بضرورة تحقيق التوازن بين الثوابت والمتغيرات.   -

 التعرف على القضايا الكبرى للمجتمع والعمل على فهمها وايجاد الطرق المناسبة للتعامل معها.   -

 بلورة االطر النظرية لتفسير الظواهر االجتماعية.   -

 )المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل 
 تطوير القدرة لدى الطلبة على التفكير النقدي المستقل. -

 اعداد الطلبة للبحث العلمي األولي في الميادين االجتماعية.   -

 تنبيه الطلبة ألهمية التفاعل والمشاركة في قضايا المجتمع الكبرى.   -

 )مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية 
االنساني بين األفراد والجماعات وتعزيز قدرة الطلبة عل تفهم تطوير مهارات االتصال والتواصل    -

 األخرين.

استيعاب المتطلبات والضروريات االجتماعية كمفهومي الحريات العامة وحرية التعبير وحق    -

 االختالف.

الرأي العام في تعزيز المجتمع المدني وحثهم على اكتشاف دورهم في هذه  تنبيه الطلبة ألهمية    -

 ملية االجتماعية.الع



تنمية مهارات حل المشكالت وصنع القرارات لتحفيز الطلبة على أخذ فرصهم الريادية في مجتمع    -

 المستقبل.

  المهارات المكتسبة من الممارسة العملية 
 تنمية قدرة الطلبة وتدريبهم على تصميم البحوث والدراسات االجتماعية.   -

 المشكالت بوعي وعقالني.تعزيز قدرتهم على معالجة    -

 تأهيل قدرة الطلبة على المنافسة النزيهة في اطار الكفاءة والمقدرة.   -

 )المهارات النفس حركية )حيث ينطبق 
 

 أدوات تقييم الطلبة:

 )االمتحانات )االمتحان األول واالمتحان الثاني واالمتحان النهائي 
 اختبارات قصيرة 
  مشاريع بحثية قصيرةتقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو 
 واجبات دراسية 

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

 20 التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ المشاريع

 100 المجموع

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 
 

 حقوق التأليف والملكية 
 إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها

 تجنب االنتحال 
 Plagiarismاالبتعاد عن السطو األكاديمي    

 

 توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي

 

 وأوقات تسليمها  الواجبات الدراسية والتقارير
والمساندة المواضيع األساسية 

 التي ستغطى
 األسبوع

ماهية العلم والظروف التي نشأ  التفكير في االجابة عن: ما أهمية علم االجتماع ؟

 فيها وعالقته بالعلوم األخرى

(1) 

آراء ابن خلدون ومنهجه في تحليل التاريخ  النظر في 

التعريف بمفاهيم كل من كونت  تحليال اجتماعيا،

    الديناميكي واالستاتيكي )مصطلحا علم االجتماع 

رواد العلم وابرز انجازاتهم ابن 

 خلدون، أوجست كونت

(2) 



  دوركايم  \عند تقسيم العمل والتضامن االجتماعي 

ماركس والمفهوم المادي للتاريخ ولتطور 

 فيبر والفعل االجتماعي ومفهوم العقالنية المجتمعات 

كارل ماركس، دور كايم، 

 ماكس فيبر

(3) 

الفكر االجتماعي عند كل من هابرماس شرح 

  وغدنز 

اإلضافات التي أوجدها 

 المحدثين في العلم

(4) 

ماهية النظرية االجتماعية، ومواقع النقد والتقييم في 

 النظرية.

مفهوم النظرية االجتماعية 

 وخصائصها

(5) 

  

(6) 

االمتحان 

 األول

شرح المقوالت الكبرى التي تؤمن بها النظرية 

البنيوية وشرح أبرز روادها، شرح الخطوط العامة 

 للنظرية الماركسية، نقد وتقييم النظريتين، 

النظرية الوظيفية البنائية، 

 نظرية الصراع الماركسية

(7) 

شرح الفلسفة التي قامت عليها نظرية الفعل 

 نقد كاف لها،االجتماعي وأبرز روادها مع تقديم 

شرح األفكار التي قامت عليها النظرية التفاعلية مع 

 تقديم نقد لما تحتويه من أفكار

نظرية الفعل االجتماعي، 

 نظرية التفاعلية الرمزية

(8) 

التعريف بإسهامات المدرسة النقدية وخاصة بما 

سكتت عليه النظريات السابقة، نقد النظريات 

وربطها بعلم االجتماع  االجتماعية الكالسيكية مجتمعة

 ما بعد الحداثة.

مدرسة فرانكفورت النقدية، علم 

 االجتماع ما بعد الحداثة

(9) 

مناقشات حول الثقافة والهوية وتعريف الثقافات 

المركزية والفرعية و المهمشة وتبيان الصلة بين 

الهوية الفردية والهوية االجتماعية لإلنسان بصفته 

 عضو في مجتمع ما

 (10) الثقافة

تعريف الزواج وأنواعه في الحضارات البشرية 

المختلفة والتعريف باألسرة وأنواعها غبر التاريخ 

 االنساني، وأهميتها وأدوارها قديما وحديثا،

تنبيه الطلبة لطبيعة التطور الحاصل في مجال بنى 

 الدولة بعد الثورة الصناعية،

شرح أنماط االقتصاد عبر التاريخ والخصائص 

  االقتصادية لكل نظام اقتصادي  –ماعية االجت

 (11) النظم االجتماعية

االمتحان 

 الثاني

 شرح مفهوم التغير: عوامله ومعيقاته ومحفزاته

 والتصنيع مع االشارة هنا الى دور التقدم العلمي 

 والتقدم التكنولوجي وااللكتروني في التغير 

 للمجتمعات الحديثة المتسارع 

 وعواملهالتغير االجتماعي  -

مفهوم التغير االجتماعي   -

 وأنماطه

نظريات التغير والتفسيرات   -

 الحديثة للتغير االجتماعي

(12) 

تسليط الضوء على دوافع السلوك االنساني الفردي 

 والجمعي وكيفية معالجة السلوكيات االنسانية

الجماعات والوحدات 

االجتماعية، العمليات 

(13) 



 االجتماعية الفردية والجمعية

مفهوم التفاعل االجتماعي ومكوناته، تعريف الجماعة 

االجتماعية وذكر خصائصها، وتوضيح دورها 

وأهميتها والمعايير التي تقوم عليها، شرح واقع 

 العولمة في الوقت المعاصر

التفاعل االجتماعي، العالقات 

 االجتماعية، العولمة

(14) 

النقاش بالرجوع الى المشكالت االجتماعية في 

 المجتمع االردني 

نقاش حول أنواع االنحراف السلوكي المنتشرة في 

 العصر الحاضر وسبل عالجها

 المشكالت االجتماعية -

مشكالت ناجمة عن بنية النظام 

 االجتماعي كالبطالة والفقر

 مشكالت المجتمع المعاصر

(15) 

واالستماع الستفسارات الطلبة المساق عامة  مراجعة 

 استعدادا االمتحان النهائي

مراجعة المادة 

الستفسارات  واالستماع 

 الطلبة.

 االمتحان النهائي

(16) 

االمتحان 

 النهائي

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

الخمسين معدل ما يحتاج إليه الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة 

                 دقيقة. 

 سياسة الدوام )المواظبة(

%( من مجموع الساعات المقررة للمادة. وإذا غاب الطالب أكثر من 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من )

%( من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية، يحرم من التقدم 15)

ائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة)صفراً(، أما إذا كان الغياب بسبب المرض او لعذر قهري يقبله لالمتحان النه

 عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب. 
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