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 1. المادة اسم علم االجتماع التدربوي 

 2. المادة رقم  7170080

 (ة،عملية ظدري)المعتمنة  الساعات 0
.3 

 (ةعملي ة، ظدري)الفعلية  الساعات 0
 4. المتزامنة المتطلبات/ةالسابق المتطّلبات يوجن ال

 5. البرنامج اسم الماجستيدر 

 6. البرنامج رقم 

 7. الجامعة اسم الدرن ية

 8. الكلية التدربوية العلوم

 9. القسم التدربوية والصول اإلنادرة

 10. المادة مستوى ماجستيدر 

 11. الفصل الدراسي/ الجامعي العام  6780/  6782

 12. العلمية للبرنامج الدرجة ماجستيدر 

 13. األخرى المشتركة في تدريس المادة األقسام يوجن ال

 14. التدريس لغة العدربية

5/4/6784 
9/9/6785 

 تاريخ/ المادة الدراسية مخططاستحداث  تاريخ
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 المانة م ّسق .82

 .المكتبية، درقم الهاتف، البدرين اإللكتدرو ي اعاتدرقم المكتب، الس: إندراج ما يلي الدرجاء
 يوجن ال

 المادة مدرسو .71

 .درقم المكتب، الساعات المكتبية، درقم الهاتف، البدرين اإللكتدرو ي: إندراج ما يلي الدرجاء
،               0795123422     :هاتف ، 1 – 5 :الوقت  ، ث:  المحاضدرة  ، -  000: درقم المكتب   - ال مدر فهن السالم عبن. ن

A.Awamrah@ju.edu.jo 
   . ث،  5 – 4: الساعات المكتبية 
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 المادة وصف .71

تعالج هذه المانة مفهوم علم االجتماع التدربوي ، وتطودره، ومجاالته، وعالقته بالعلوم الخدرى، ومناخله ال ظدرية، كما تعالج عالقة 
التعليمية، وال ظام الطبقي، والضبط االجتماعي، والتفاعل االجتماعي، والعمليات االجتماعية المجتمع بالسدرة والمندرسة، وتكافؤ الفدرص 

 .في المؤسسات التدربوية، مع التدركيز على المندرسة ونودرها في المجتمع
 

 
 ونتائجها المادة تدريس أهداف 19.

 :  الهناف -أ

 .التعدرف على مفاهيم ومجاالت وتطودر علم االجتماع التدربوي -1
 .الجتماع ، وعلم االجتماع التدربويم االتعدرف على ال ظدريات الساسية في عل -2

 .التعدرف على ت شئة الفدران اجتماعيا في المؤسسات االجتماعية -3

 التعدرف على ال ظمة االجتماعية في المجتمع ، والتفاعل والضبط االجتماعي -4

 .التدربوية التعدرف على العمليات االجتماعية في المجتمع واثدرها في العملية -5

 .ندراسة المندرسة ك ظام اجتماعي ونودرها في المجتمع -6

 

 ...على ا  يكون قاندر  أنالمانة  إ هاءيتوقع من الطالب ع ن :  تاجات التعّلم -ب

 .مفاهيم ومجاالت وتطودر علم االجتماع التدربوي اكتساب -
 .التدربويالجتماع ، وعلم االجتماع ا ال ظدريات الساسية في علم اكتساب معدرفة عن -

 .ت شئة الفدران اجتماعيا في المؤسسات االجتماعية اكتساب معدرفة عن -

 ال ظمة االجتماعية في المجتمع ، والتفاعل والضبط االجتماعي اكتساب معدرفة عن -

 .العمليات االجتماعية في المجتمع واثدرها في العملية التدربوية اكتساب معدرفة عن -

 .ظام اجتماعي ونودرها في المجتمعندراسة المندرسة ك معدرفة  نودر  -
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 :  لها والجنول الزم ي المانة الندراسية محتوى 20.

 الطدرائق واالساليب التندريسية الساعات الموضوع السبوع
 عدرض وحوادر 3 .تعدريفه وأقسامه: علم االجتماع: منخل  1
 محاضدرة وحوادر 3 .عالقة التدربية بعلم االجتماع 2
 محاضدرة وحوادر 3 .مفهومه، تطودره، مياني ه، مجاالته: التدربوي علم االجتماع  3
 محاضدرة وحوادر 3 . عالقته بالعلوم الخدرى: علم االجتماع التدربوي  4
 محاضدرة وحوادر 3 (.الوظيفية، التأويلية، ال قنية، الصدراع: )  ظدريات علم االجتماع 5
 محاضدرة وحوادر 3 .عالقة ال ظدريات االجتماعية بالتدربية 6
 عدرض وم اقشة 3 .تعدريف الت شئة ، و ظدرياتها: الت شئة االجتماعية  7
 عدرض وم اقشة 3 .السدرة، والمندرسة ، والمجتمع: مؤسسات الت شئة  8
 عدرض وم اقشة 3 التفاعل والضبط االجتماعي: ال ظمة االجتماعية  9
 عدرض وم اقشة 3 .المدراكز والنوادر االجتماعية 11
 اختبادر كتابي 3 الفصلاختبادر  صف  11
 عدرض من احن الطلبة وم اقشة 3 .العمليات المجمعة: العمليات االجتماعية  12
 عدرض وم اقشة 3 .العمليات المفدرقة 13
 عدرض وحوادر موسع 3 .تعدريف المندرسة ، أسسها، تطودرها: المندرسة  14
 الم اقشةتكليف الطلبة باالعنان ثم  3 .نودرها في المجتمع: المندرسة  15
 ابناء الدرأي في الندراسات والتقادريدر المقنمة  16

 اختبادر  هائي
 كل المواضيع: االختبادر 3

 

 واالستدراتيجيات التندريسية ال شاطات .68

 :واالستدراتيجيات التندريسية التالية ال شاطاتتطويدر  تاجات التعلم المستهنفة من خالل  يتم
 .والحوار والنقاش، العصف الذهني، البحث واالستقصاء، االنشطة البحثية والمكتبية المحاضرة

 

 المادة ومتطلبات التقييم أساليب. 22

 :التقييم والمتطلبات التالية أساليب خالل من المستهنفة تاجات التعلم  تحققإثبات  يتم
،االختباراتواالنشطة، والتقارير والعروض التقديمية ، و  المشاركة   . 

 

 بالمادة المتبعة السياسات .22

 .سياسة الحضودر والغياب -أ

 .الطالب االلتزام بالحضودربالوقت المحنن للمحاضدرة وعنم تجاوز ال سبة المقدردرة للغياب بحسب قوا ين الجامعة بنون عذدر درسمي على

 .المحنن الوقتفي  توتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحا  -ب

 .الغياب عن االمتحا ات بنون عذدر درسمي بحسب ا ظمة الجامعة  لطالبل اليسمح
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 .السالمة والصحة العامة إجدراءات -ج

 .والخدروج عن ال ظام الصفي الغش -ن

 الطالب االلتزام بأ ظمة وتعليمات الجامعة فيما يتعلق بالغش والخدروج عن ال ظام الصفي  على

 .الندرجات إعطاء -ه

 .في ندراسة المانة تسهم والتي بالجامعة المتوفدرةالخنمات  -و

 .ة الرئيسية في الجامعة ، مكتبة الكلية ، مختبرات الحاسوبتبالمك

 المعنات والجهزة المطلوبة .64

 .والحاسوب البيانات عرض وجهاز والذكية العادية السبورة

 

 المدراجع .22

 
 

 .ومكتبة الدرائن العلمية: الجيل ، عماننادر : ، بيدروت2، طعلم االجتماع التدربوي( 1996)إبدراهيم  اصدر  -1
 .نادر المعدرفة الجامعية: علم اجتماع التدربية المعاصدر، اإلسك ندرية( 1997)شبل بندران وزميله  -2

 .نادر الشدروق: علم اجتماع التدربية، عمان( 1999)عبن اهلل الدرشنان  -3

 .المعدرفة الجامعيةنادر : علم االجتماع التدربوي، اإلسك ندرية( 1993)عبن السميع سين احمن  -4

 .م شودرات جامعة نمشق: علم االجتماع التدربوي ، نمشق( 1993)علي وطفه  -5

 .نادر الفكدر العدربي: علم اجتماع التدربية المعاصدر، القاهدرة( 2112)علي السين الشخيبي  -6

 .مدركز اإلسك ندرية للكتاب: علم االجتماع التدربوي، اإلسك ندرية( 1997)فانيه عمدر الجوال ي  -7

 .نادر وائل لل شدر والتوزيع: عمان 1علم اجتماع التدربية المعاصدر، ط( 2119) ي ي  عيم الجع -8

 

 معلومات إضافية .62
 ال يوجد 

 

 
  ------------------: اريخالت - ------------------------: التوقيع    النمر فهد السالم عبد. د: مدرس المادة  اسم

 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------: القسم/ لجنة الخطة مقرر

 -------------- ------------------- التوقيع                               صالح عبابنه         . د: القسم رئيس

 --------------------------------- التوقيع -------------------------: الكلية/ لجنة الخطة مقرر

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

       :إلى  سخة

 القسم درئيس
 العمين لضمان الجونة مساعن

 المانة ملف


