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 1. اسم المادة حلقة بحث في علم االجتماع التربوي 

 2. رقم المادة 0803966

 (ةعملي ،ةالمعتمدة )نظريالساعات  3
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري -
 4. المتزامنة ات/المتطلبةالسابق اتالمتطّلب -

 5. اسم البرنامج التربية أصول دكتوراه

 6. رقم البرنامج 09

 7. اسم الجامعة األردنية

 8. الكلية العلوم التربوية

 9. القسم واألصولالتربوية  اإلدارةقسم 

 10. مستوى المادة دكتوراه

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 

 12. الدرجة العلمية للبرنامج دكتوراه

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  5/7/2017
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 منّسق المادة .16

 351: رقم المكتب

 10-9: "الساعات المكتبية 

 24443: رقم الهاتف

 .mo.qudah@ju.edu.jo: البريد اإللكتروني

 مدرسو المادة.17

 : ما يلي الرجاء إدراج

 عوامرة. ال فهد السالم عبد.د
 الساعات المكتبية:  - 377رقم المكتب: 
 0795123422رقم الهاتف: 

   A.Awamrah@ju.edu.joالبريد اإللكتروني: 
 وصف المادة .18

قة يهدف هذا المساق إلى الكشف عن العالقات بين العمليات التربوية واالجتماعية، ودراسة الجانب التربوي للحياة االجتماعية ودراسة العال
ناحية وبين المجتمع. كما يهدف المقرر إلى تعريف الطلبة بأنواع المؤسسات التربوية وأدوارها ووظائفها االجتماعية التبادلية بين التربية من 

 والتربوية. وتعريف الطالب بأهم التطورات الحديثة في مجال علم االجتماع التربوي.

mailto:A.Awamrah@ju.edu.jo
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهداف - أ
 وتطور علم االجتماع التربوي.التعرف على مفاهيم ومجاالت  -1

 وعلم االجتماع التربوي. الجتماع،ام التعرف على النظريات األساسية في عل -2

 التعرف على تنشئة األفراد اجتماعيا في المؤسسات االجتماعية. -3

 والتفاعل والضبط االجتماعي المجتمع،التعرف على األنظمة االجتماعية في  -4

 في العملية التربوية. وأثرهاالتعرف على العمليات االجتماعية في المجتمع  -5

 دراسة المدرسة كنظام اجتماعي ودورها في المجتمع. -6

 :على ا  يكون قادر أنالمادة  إنهاءنتاجات التعلّم: يتوقع من الطالب عند  -ب

 واالستيعاب( : )الفهمأواًل: المهارات األكاديمية األساسية 

 مفاهيم ومجاالت وتطور علم االجتماع التربوي. على أن يتعرف -

 االجتماع ، وعلم االجتماع التربوي. النظريات األساسية في علم أن يتعرف على -

 تنشئة األفراد اجتماعيا في المؤسسات االجتماعية. أن يتعرف على -

 ثانيًا: المهارات الفكرية والمعرفية والتحليلية:
 .في المجتمع ، والتفاعل والضبط االجتماعياألنظمة االجتماعية  تحليل -

 العمليات االجتماعية في المجتمع واثرها في العملية التربوية.تحليل  -
 

 ثالثًا: المهارات الخاصة/ التطبيقية:
 دور دراسة المدرسة كنظام اجتماعي ودورها في المجتمع. معالجة -

 ا: المهارات اإلبداعية القابلة للتحول:رابعً 
 تتناول مواضيع علم االجتماع التربوي. القدرة على إجراء دراسات  -

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.20

نتاجات التعّلم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

(  2015معتز الصابوني ) 
، 1علم االجتماع التربوي، ط

عمان ، دار أسامة للنشر 
 والتوزيع. 

 

حوار 

  شونقا
 1 نفسه 

 مدخل : علم االجتماع: تعريفه وأقسامه.

(  2015جالل السناد ) 
 1علم االجتماع التربوي، ط
، القاهرة ، دار اإلعصار 
 العلمي للنشر والتوزيع. 

 

حوار 

  شونقا
 2 نفسه 

 عالقة التربية بعلم االجتماع.

( 2011إبراهيم ناصر )
، علم االجتماع التربوي

عمان، دار وائل ، 1ط

حوار 

  شونقا
 3 نفسه 

علم االجتماع التربوي : مفهومهه، تطهوره، 
 ميادينه، مجاالته.
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 للنشر والتوزيع .
 

( 2011إبراهيم ناصر )
، علم االجتماع التربوي

عمان، دار وائل ، 1ط
 والتوزيع .للنشر 

 

حوار 

  شونقا
 4 نفسه 

علم االجتماع التربوي : عالقته بالعلوم 
 األخرى. 

(  2015معتز الصابوني ) 
، 1علم االجتماع التربوي، ط

عمان ، دار أسامة للنشر 
 والتوزيع. 

 

حوار 

  شونقا
 5 نفسه 

نظريات علم االجتماع: ) الوظيفية، 
 التأويلية، النقدية، الصراع(.

( 2011ناصر )إبراهيم 
، علم االجتماع التربوي

عمان، دار وائل ، 1ط
 للنشر والتوزيع .

 

حوار 

  شونقا
 6 نفسه 

 عالقة النظريات االجتماعية بالتربية.

( 2011إبراهيم ناصر )
، علم االجتماع التربوي

عمان، دار وائل ، 1ط
 للنشر والتوزيع .

 

حوار 

  شونقا
 7 نفسه 

التنشئة ، التنشئة االجتماعية : تعريف 
 ونظرياتها.

(  2015جالل السناد ) 
 1علم االجتماع التربوي، ط
، القاهرة ، دار اإلعصار 
 العلمي للنشر والتوزيع. 

 

حوار 

  شونقا
 8 نفسه 

مؤسسات التنشئة : األسرة، والمدرسة ، 
 والمجتمع.

(  2015جالل السناد ) 
 1علم االجتماع التربوي، ط
، القاهرة ، دار اإلعصار 
 العلمي للنشر والتوزيع. 

 

حوار 

  شونقا
 9 نفسه 

األنظمة االجتماعية : التفاعل والضبط 
 االجتماعي

( 2011إبراهيم ناصر )
، علم االجتماع التربوي

عمان، دار وائل ، 1ط
 للنشر والتوزيع .

 

حوار 

  شونقا
 10 نفسه 

 المراكز واألدوار االجتماعية.

( 2011إبراهيم ناصر )
، علم االجتماع التربوي

عمان، دار وائل ، 1ط
 للنشر والتوزيع .

 

حوار 

  شونقا
 11 نفسه 

 العمليات االجتماعية : العمليات المجمعة.

( 2011إبراهيم ناصر )
، علم االجتماع التربوي

حوار 

  شونقا
 العمليات المفرقة. 12 نفسه 
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عمان، دار وائل ، 1ط
 للنشر والتوزيع .

 
( 2011إبراهيم ناصر )

، علم االجتماع التربوي
عمان، دار وائل ، 1ط

 للنشر والتوزيع .
 

حوار 

  شونقا
 13 نفسه 

المدرسة : تعريف المدرسة ، أسسها، 
 تطورها.

( 2011إبراهيم ناصر )
، علم االجتماع التربوي

عمان، دار وائل ، 1ط
 والتوزيع .للنشر 

 

حوار 

  شونقا
 14 نفسه 

 المدرسة : دورها في المجتمع.

( 2011إبراهيم ناصر )
، علم االجتماع التربوي

عمان، دار وائل ، 1ط
 للنشر والتوزيع .

حوار 

  شونقا
 15 نفسه 

ابداء الرأي في الدراسات والتقارير 
 .المقدمة 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.21

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم
 .المحاضرة 
 .الحوار والنقاش 
 .)تمثيل الدور )الطالب محاضر 
 كتابة التقارير 

 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
 .المالحظة 
 .كتابة التقارير 
 .االمتحانات 

 السياسات المتبعة بالمادة.23

 .الدراسي حضور جميع المحاضرات المقررة في البرنامج: والغياب سياسة الحضور -أ
 الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و
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 المعدات واألجهزة المطلوبة .24

 جهاز حاسوب محمول.

 جهاز عرض

 المراجع.25

 

 ، عمان ، دار أسامة للنشر والتوزيع. 1( علم االجتماع التربوي، ط 2015معتز الصابوني )  -1

 ، القاهرة ، دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع.  1( علم االجتماع التربوي، ط 2015جالل السناد )  -2

 عمان، دار وائل للنشر والتوزيع .، 1، طعلم االجتماع التربوي( 2011إبراهيم ناصر ) -3
 .( علم اجتماع التربية المعاصر، اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية1997شبل بدران وزميله ) -4

 ( علم اجتماع التربية، عمان: دار الشروق.1999عبد اهلل الرشدان ) -5

 ( علم االجتماع التربوي، اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية.1993عبد السميع سيد احمد ) -6

 ( علم االجتماع التربوي ، دمشق: منشورات جامعة دمشق.1993علي وطفه ) -7

 ( علم اجتماع التربية المعاصر، القاهرة: دار الفكر العربي.2002) علي السيد الشخيبي -8

 ( علم االجتماع التربوي، اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية للكتاب.1997فاديه عمر الجوالني ) -9

 عمان: دار وائل للنشر والتوزيع. 1( علم اجتماع التربية المعاصر، ط2009نعيم الجعنيني ) -10

 

 معلومات إضافية .26
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