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  )ساعات معتمدة٣(        المدخل إلى علم االجتماع  ٢٣٠٥١٠٠

تتناول المادة التعريف بعلم االجتماع وعالقته بالعلوم األخرى، ومناهج هذا العلم، ومفاهيمه األساسـية مثـل                
  ٠البناء االجتماعي، الثقافة، النظم االجتماعية، والطبقات االجتماعية والمشكالت االجتماعية والتغير االجتماعي

  
  

  )ساعات معتمدة٣           (الديموغرافيا االجتماعية                    ٢٣٠٥٢١٤

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالعالقة بين علم السكان وعلم االجتماع وذلك عـن طريـق اسـتخدام                   
النظريات االجتماعية في تفسير السلوك الديموغرافي والتعرف على أسباب ونتائج الظاهرة الديمغرافية ضمن             

أنها تهدف إلى دراسة التأثير المتبـادل بـين الـسكان والواقـع             كما   ٠الواقع االجتماعي واالقتصادي للسكان   
االجتماعي واالقتصادي، وأبراز وتفسير تأثير األنظمة االجتماعية المختلفـة فـي العمليـات الديموغرافيـة               

  ٠األساسية
  

  )ساعات معتمدة٣                  ( علم االجتماع الحضري       ٢٣٠٥٢٦٤

بالمجتمع الحضري وبخصائصه ، كما تتناول الـنظم االجتماعيـة ، ومـشكالت             تتناول هذه المادة، التعريف     
 والتعريف بالمدينة كـنمط للتنظـيم       ٠المجتمع الحضري، وسكان المجتمع الحضري، وعوامل التغير السكاني       

االجتماعي، كما تتناول التعريف بنظريات المدن، وعوامل النمو الحضري من زيادة طبيعية وهجـرة، كمـا                
اهرة التحضر أو االنتشار الحضري في العالم ومشكالت المدن، مع تطبيقات خاصة علـى المجتمـع        تعالج ظ 

   ٠الحضري األردني
  

  )ساعات معتمدة٣(التنمية االجتماعية                                    ٢٣٠٥٣٥٦

  
لعمل االجتماعي لخدمـة    تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بمفهوم التنمية االجتماعية باعتبارها نوع من ا            

المجتمع، وذلك لتحسين الحالة االجتماعية واالقتصادية والحضارية لهذا المجتمـع علـى أن تكـون خطـط                 
االصالح لهذه المجتمعات المحلية متمشية ومنسجمة مع خطط االصالح العامة للدولة، أضافة إلـى تعريفـه                

لفعال في تنمية المجتمع، ومجاالت تنميته، والجهـود        بالمبادىء األساسية للتنمية ودور االخصائي االجتماعي ا      
الدولية في ميدان تنمية المجتمع وأهم وسائل االسراع في التنمية ومصادر تمويلها، وتـدريب ميـداني علـى            

  ٠محاولة محدودة لتنمية وتنظيم المجتمع المحلي
  
  
  

  )ات معتمدةساع٣)                        (علم االنسان( االنثروبولوجيا   ٢٣٠٥٣١٤

طبيعة االنثروبولوجيا ومجالها وتعريفها، مجـاالت علـى االنثروبولوجيـا الطبيعيـة البيولوجيـه، فـروع                
االنثروبولوجيا الطبيعية االنثروبولوجيا والنظرية العنصرية، نقد النظرية العنصرية االنثروبولوجيا االجتماعية          



ات الرحالة العرب في الدراسات االنثروبولوجية المبكرة،       والخلفية التاريخية، المراحل األولى المبكرة، اسهام     
الرواد النشأة والتكوين مرحلة استكمال االنثروبولوجيا االجتماعية عناصرها األساسية، مرحلـة االزدهـار،             
البناء االجتماعي والنظم االجتماعية في المجتمعات شبه البدائية النظام السياسي واالقتصادي والديني والقرابي             

  ٠)األسرة، العشيرة، القبيلة( لزواج، الوحدات المورفولوجية وا
  
  

  )ساعات معتمدة٣(النظريات االجتماعية                           ٢٣٠٥٣٦٢

 كما أنه يحدد معنـى      ٠يعالج المساق تطور علم االجتماع من بداية القرن السابع عشر وجتى الوقت الحاضر            
م الطبيعية، واسس تقييم النظرية االجتماعية، واسهامات الرواد األوائـل          النظرية في العلوم االجتماعية والعلو    

في تأسيس علم االجتماع بدءا بابن خلدون، مرورا بكونت ودور كايم وماركس وانتهاء بفيبر، إضـافة الـى                  
  ٠النظريات الحديثة ونظريات الحدائة وما بعد الحداثة

  
  

  مبادىء البحث االجتماعي  ٢٣٠٥٢٦٢

مفهوم المشكلة فروض البحث تعريف الفرضية وعينة       : المتغير، أنواع المتغيرات، مشكلة البحث    : مفاهيم عامة 
 تدريبات صفية   ٠البحث، أدوات البحث العلمي، المالحظة، االستبيان، المقابلة، المقاييس مناهج البحث العلمي          

اء البحوث االجتماعيـة    على اعداد وتصميم أدوات ومقاييس البحث االجتماعي أضافة إلى تدريبات على أجر           
  ٠ميدانيا

  
  الزواج واألسرة  ٢٣٠٥٤٦٢

تتناول هذه المادة أهمية دراسة األسرة وتعريفها ووظائفها وخصائصها كنظام اجتماعي كمـا تتنـاول نظـام                 
 وبعض المشكالت التي تعاني منها األسرة       ٠الزواج كأساس لتكوين األسرة، ومسألة الخصوبة وتنظيم األسرة       

عدد الزوجات والطالق وذلك بعد التركيز على خصائص األسـرة فـي المجتمعـات العربيـة                العربية مثل ت  
  ٠واالسالمية

  
 

  المجتمع االردني المعاصر  ٢٣٠٥٣١١

التكوين االجتماعي للمجتمع االردني والمقومات االقتصادية والسكانية والتطور الثقـافي والتنمـوي للجتمـع              
  ٠االردني

  
  علم االجتماع الصناعي  ٢٣٠٥٣٦٨

المجتمع الصناعي، الصناعة والتصنيع، والظواهر االجتماعية للصناعة، والتنظيم فـي المـصنع، واآلثـار              
  ٠االجتماعية للصناعة، والدراسات الميدانية الكبرى في المصنع

  
  
  
  
  



  علم اجتماع الجريمه  ٢٣٠٥٣٦٧

لجريمة والجناح، واالنحراف   تعالج المادة مفهوم الجريمة، والنظريات المفسرة للسلوك الجرمي، والفرق بين ا          
وكذلك العوامل المرتبطة بالجريمة ونتائجها، وكذلك طرق مواجهة الجريمة، ومفهوم الدفاع االجتماعي، كآلية             

  ٠للوقاية من الجريمة، أضافة إلى مسألة الضبط االجتماعي ومصادر هذا الضبط ووسائله
  
  
  

  علم االجتماع السياسي  ٢٣٠٥٣٤٤

االجتماع السياسي، وااليدلوجية السياسية، والتنشئة السياسية، الديموقراطيـة، الـرأى          ا األسس النظرية لعلم     
  ٠العام، المنظمات السياسية، أنظمة الحكم في الوطن العربي العنف السياسي

  
  
  

  علم اجتماع االتصال  ٢٣٠٥٣٦١

وسائل االتصال  ودور عملية االتصال  في المجتمع، ومستويات االتصال ونماذجه،  والقائمون و طبيعة تأثير         
  ٠ إضافة الى عولمة االعالم وانعكاسات ذلك على المجتمع العربي٠وسائل االتصال في التنمية االجتماعية

  
 

  التغير االجتماعي  ٢٣٠٥٤٥٦

تتناول هذه المادة بالدراسة والتحليل معنى التغير االجتماعي ونظرياته وعوامله ومعوقاته مضافا إلى ذلك أهم               
  ٠ك المهنى والحراك االجتماعي منتهية بالتخطيط االجتماعي والسياسة االجتماعيةعمليات الحرا

  
  

  علم االجتماع التربوي  ٢٣٠٥٣٤٥

وصلته بعلم االجتماع العام، نشأته وتطور علم االجتماع التربوي التعريف بعلم االجتماع التربـوي،              / تعريفة
اع التربوي عالقة علـم الـنفس التربـوي بعلـم           ميادين علم االجتماع التربوي، طرق البحث في علم االجتم        

االجتماع التربوي، التربية كنظام اجتماعي، التعليم واالقتصاد، التعليم والحراك االجتمـاعي، التربيـة فـي                
  ٠المجتمع، كمؤسسة تربوية المدرسة كمؤسسة اجتماعية وتربوية

  
  

  علم االجتماع الطبي  ٢٣٠٥٣٤٢

توزيع المرض وأسبابه واالستجابات الثقافية واالجتماعية للمرض       : لتاليةتتضمن هذه المادة دراسة المواضيع ا     
والجوانب االجتماعية والثقافية للرعاية الطبية وعلـم األوبئـة االجتماعيـة وتنظـيم الممارسـات الطبيـة                 
وسوسيولوجيا المشفى ومنظمات صحة المجتمع والتغير االجتماعي والرعايـة الـصحية والـصحة العامـة               

الجتماعية واألمراض والطب النفسي واالجتماعي والمجتمعي والسياسة الصحية وزيارات ميدانية          والضغوط ا 
  ٠وتطبيقات عملية في المؤسسات الصحية األردنية

  
 



  علم االجتماع الديني  ٢٣٠٥٢٢٨

دائيـة  لدى المجتمعات الب  ) التفكير الديني الوثني والوضعي   ( تتناول هذه المادة نشأة التفكير الديني بشكل عام         
والقديمة وتحديد المفهوم الديني عند كثير من المفكرين والعلماء كما يتعرض لنظريات تفسير نشأة الدين عنـد           
الشعوب والمجتمعات البدائية وتبحث هذه المادة ايضا في النظرية التوعية لنشأة الدين عند الـشعوب البدائيـة      

 للنظرية الدينية كما تناقش الوظائف االجتماعيـة للـنظم          والمجتمعات القديمة وتتناول أهمية الدراسة التكاميله     
   ٠اليهودية المسيحية واألسالمية: الدينية، وتتحدث عن الديانات السماوية

  
 

  قضايا العولمة  ٢٣٠٥٤٢١

تعالج هذه المادة ظاهرة العولمة من منظور سوسيولوجي، حيث تعنى تزايد االنفتاح بين المجتمعات البشرية،               
افيا واجتماعيا، وأثر هذا االنفتاح على الخصوصيات الثقافية واالجتماعية للمجتمعات المحلية أو            اقتصاديا، وثق 

 وكذلك أثره على األنماط البنائية لتلك المجتمعات، على المستوى الوطنى المحلي من جهة، وعلـى                ٠القومية
 دور التقـدم التكنولـوجي   مستوى العالقات مع األخرين فى المجتمعات األخرى ، كما تعنى المـادة بـأبراز          

والمتغيرات السياسية الدولية في هذا المجال وكذلك اآلثار التي يمكن أن يتلقاها المجتمع األردني جراء هـذه                 
  ٠الظاهرة

  
  

  الرأى العام  ٢٣٠٥٣٦٠

تحديد مفهوم الرأى العام، العوامل الموثرة في تكوين الراى العام، قياس الرأى العام، مقومـات وخـصائص                 
العام في كل من المجتمعات الزراعية والصناعية واالشتراكية ومجتمعات العالم الثالـث، الجماعـات              الرأى  

   ٠الضاغطة والرأى العام، وسائل االعالم الجماهيرى، في تشكيل الرأي العام
  
  

  المجتمع العربي  ٢٣٥٠٣١٢

لمجتمع العربي، مـشكلة    خصائص المجتمع العربي، مقومات وحدة المجتمع العربي، مشكالت ا        : تعالج المادة 
التخلف، مشكلة الفقر، مشكلة التبعية، مشكلة األمن، التكامل العربي ومعوقاته، المرأة العربية، الطفل العربي،              

  ٠االقتصاد العربي ومشكالته، المجتمع العربي والديمقراطية
  
  

  علم النفس االجتماعي  ٢٣٠٥٢١٩

ة االجتماعية، االتجاهات النفسية واالجتماعية، العالقة بـين        التعريف بعلم النفس االجتماعي، واهميته في الحيا      
السلوك واالتجاه، التفاعل االجتماعي، التعصب والتميز، السلوك الجمعي، التجاذب بين األفراد، عمليتي العزو             

  ٠واالدراك االجتماعي
  
  
  
  
  



  
  علم االجتماع االقتصادي  ٢٣٠٥٢٢٦

علوم االجتماعية والعمليات االقتصادية تطور النشاط االقتصادي       المدخل النظري، علم االجتماع االقتصادي وال     
  ٠للمجتمع، المذاهب االقتصادية الكبرى الديموغرافيا واالقتصاد، التطور االقتصادي للعالم العربي

 

 

  
  المشكالت االجتماعية  ٢٣٠٥٣٥٥

تبين كيفية وأسـباب اعتبـار      تقدم هذه المادة تقييما تحليليا لبعض المشكالت االجتماعية األساسية المعاصرة و          
بعض الظواهر االجتماعية كمشكالت اجتماعية ثم االرتباط المتبادل بين هذه المشكالت، وتهدف المـادة إلـى      
تعريف وفهم مسبباتها ونتائجها والحلول المقترحة لمعالجتها بالمفاهيم والنظريات األساسية وتطـور مهاراتـه         

   ٠يةاالمبيريقية لتحليل المشكالت االجتماع
  
   

  المجتمعات النامية  ٢٣٠٥٤٥٣

 وكيفيـة تنميـة     ٠تتناول التعريف بالمجتمعات النامية وخصائصها، ونظريات التخلف والتنميـة للمجتمعـات          
  ٠المجتمعات

  
  

  االحصاء االجتماعي وتطبيقات الحاسوب  ٢٣٠٥٤٦٦

عية وما يتعلق بالسكان من     بيان مصادر البيانات االحصائية، وطرق تحليلها، والمؤشرات االقتصادية واالجتما        
  ٠بيانات احصائية وقياس االوضاع االجتماعية المختلفة للسكان

  
  

  نظريات الفقر والبطالة  ٢٣٠٥٤٦٥

يتناول هذا المساق مفهوم الفقر وأشكاله ومستوياته وأسبابة وعالقته بالبطالـة وخاصـة بـالمجتمع العربـي                 
  ٠ماعي، الرفاة واإلصالح في دولة الرفاة االجتماعيواالردني، وطرق قياس الفقر وتفسيره، الرفاه االجت

  
  
  

  الهجرة في المجتمعات المعاصرة  ٢٣٠٥٤٦٩

يعالج هذه المساق أنواع الهجرة وأسبابها في المجتمعـات ومـشكالتها وتأثيراتهـا االجتماعيـة والـسياسية                 
  ٠ المجتمعواالقتصادية، كما يتناول أيضا المشكالت التي يواجها المهاجرون في االندماج في

  
  

  العنف واالرهاب  ٢٣٠٥٤٧٠

يتناول هذا المساق مفهوم العنف، وأنواعه وعالقته باالرهاب ثم التمييز بين العنف والالعنف، إضـافة الـى                 
  ٠تناوله خطورة العنف كمشلة عالمية ومحلية وأقليمية على المجتمع



  
  

  السالم وحل الصراع  ٢٣٠٥٤٧١

ي المجتمع، إضافة الى أساليب إدارة الصر اع بـين الجماعـات وإدارة   يعالج المساق مفهوم السالم وأهميته ف 
  ٠الصراع الدولي

  
  

  المجتمع االسرائيلي  ٢٣٠٥٤٧٢

يركز المساق على التطور التاريخي لتكوين المجتمع االسرائيلي، والبناء االجتماعي، واألحزاب السياسية في              
اسية والتربوية التي يعاني منها الفلسطينيون في هـذا         هذا المجتمع، والمشكالت االجتماعية واالقتصادية والسي     

  ٠المجتمع
  

  العالقات اإلثنية  ٢٣٠٥٤٧٤

يعالج المساق طبيعة العالقات االثنية في المجتمعات القديمة والحديثة، ويحاول ربط هذه العالقات ببناء القـوة                
ال الجماعات االثنيـة فـي المجتمـع        داخل المجتمع، بناء الهوية االثنية، نظريات االثنية والساللة، طرق امتث         

  ٠واندماجها في المجتمع
  
  

  الفكر االجتماعي عند العرب  ٢٣٠٥٢١٢

تعالج المادة اسهامات المفكرين العرب والمسلمين في مجال الفكر االجتماعي، وبواكير النظرية االجتماعيـة              
زالي، وابن طفيل، وابن باجـه،      الفارابي، وابن سينا، والع   : وبخاصة أولئك الذين يتمتعون بشهرة واسعة مثل      

وابن خلدون، كما يغطى المساق أيضا صورة كلية عن أثر الفكر االجتماعي لهؤالء المفكرين علـى الفكـر                  
االجتماعي األوروبي في العصر الوسيط وعصر النهضة، كما يتناول الفكر االجتماعي العربي فـي واقعـة                

  ٠الحديث والمعاصر
  

  االجتماعيتصميم وتطبيق البحث   ٢٣٠٥٤٣٤

تركز هذه المادة على تدريب الطلبة فنيا على ممارسة عملية تصميم البحوث االجتماعية وتنفيذها وذلك عبـر                 
كل المراحل البحثية المعروفة، ابتداءا من التفكير بمشكلة البحث أو مشكلة الدراسة، وانتهاء بالنتـائج التـي                 

المرحلة األولى وهى تـدريب     :  عبر مراحل ثالث    كل ذلك من خالل تدريب يتم      ٠تتمخض عنها هذه الدراسة   
:  المرحلة الثانية٠صفي على أساس البحث العلمي والتعريف على الجوانب الفنية التي يسلتزمها البحث العلمي           

التعامل مع البيانـات البحثيـة      :  المرحلة الثالثة  ٠وهى النزول إلى الميدان كباحث لجمع البيانات يتم اختيارها        
  ٠فسر لهذه البياناتكباحث محلل وم

  
  
 

 

 

 

  



  
  
  

  المرأه والمجتمع  ٢٣٤٠٥٤٤١

 ٠يركز هذا المساق على مكانة المرأة في المجتمع، ومساهماتها في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة         
كما يتناول أيضا وضع المراه في المجتمع االردني بشكل خاص، والجنوسة والبيولوجيا والبنـاء االجتمـاعي            

   ٠، ومنظورات الجنوسة وعدم المساواةللجنوسة
  
  

  انحراف األحداث  ٢٣٠٥٤٧٥

يحاول دراسة وتحليل أسباب انحراف األحداث في المجتمـع، ونظريـات االنحـراف والتـأثيرات الـسلبية                 
  ٠لالنحراف على األسرة والمجتمع

  
  

  نصوص اجتماعية باللغة االنجليزية  ٢٣٠٥٤٧٦

ء اجتماع أو باحثين اجتماعيين إضافة الى موضوعات اجتماعية         يركز هذا المساق على نصوص أصلية لعلما      
  ٠معاصرة باللغة االنجليزية حتى يتمكن الطالب من تذوق النصوص االجتماعية بلغتها التي كتبت فيها

  
 

 الثقافة والمجتمع  ٢٣٠٥٣٥٧

  ٠قافة وما بعد الحداثةيتناول المساق مفهوم الثقافة ونظرياتها، الثقافة كنسق اجتماعي، الثقافة والحداثة، الث
  
  

  االعالم والمجتمع  ٢٣٠٥٤٧٧

يتناول المساق طبيعة العالقة بين االعالم والمجتمع والثقافة، وتأثيرات اإلعالم على الفرد والجمهور، ظهـور             
  ٠وسائل االعالم وتطورها التاريخي، الملكية والضبط في وسائل االعالم، اإلعالم والعولمة

  
  

  ل االجتماعيمقدمة في العم  ٢٣٠٥٤٧٨

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بمفهوم الخدمة االجتماعية وتاريخها والمبادىء األساسية وطرق الخدمة              
خدمة الفرد، خدمة الجماعة،   ( االجتماعية في الدول النامية، والمناهج المستخدمة في الخدمة االجتماعيـــة          

مجال األسرة والطفولـة    ( أو ميادين الخدمة االجتماعية     وأخيرا مجاالت   ) وخدمة المجتمع والبحث االجتماعي   
زيـارات ميدانيـة    ( الصناعة الخدمة العمالية وغيرها من المجاالت والتدريب الميداني         ) األحداث المنحرفين 
  ٠)للمؤسسات المختلفة

  
  
  
  

  العمل االجتماعي المدرسي  ٢٣٠٥٤٧٩

يما يتعلق بالمشاكل والصعوبات المرتبطة بعمليتي      تقديم االرشاد الفردي والجماعي لطلبة المدارس، وخاصة ف       
التعليم والتعلم، وبالمنهج المدرسي وارتباط ذلك بقدرات الطالب، وبأوضـاعه وقدراتـه العقليـة والنفـسية                

  واالجتماعية
  




