
 الخطة الدراسية لدرجة الدكتوراه
 في قسم علم االجتماع

 

 9002   رقم الخطة

 
 :أحكام وشروط عامة :أوال

 تتفق هذه الخطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذة 10
 التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج 10

 ماجستير علم اجتماع 1

 .ماجستير العمل االجتماعي أو خدمة اجتماعية  1
 اجستير دراسات المرأة أو دراسات سكانيةم 1

 (ال توجـد)     شروط خاصة :ثانيا
 :ساعة معتمدة موزعة كما يلــي( 45)تتكون مواد هذه الخطة من  :ثالثا
 :ساعة معتمدة كما يلــي( 01: )مواد إجبارية 00

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

المتطلب  عملي نظري
 السابق

   0 0 يات اجتماعية معاصرهنظر 0015010

   0 0 التخطيط والسياسة االجتماعية 0015010

   0 0 المجتمع المدني والحركات االجتماعية 0015010

   0 0 االنثروبولوجيا االجتماعية 0015012

                     0 0 البحث االجتماعي المتقدم 0015015

   0 0 نظريات التخلف والتنمية 0015000

 
 :ساعة معتمدة يتم اختيارها مما يلـــي( 01)مواد اختيارية  00

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

المتطلببببببببببببببب  عملي نظري
 السابق

   0 0 الطبقات االجتماعية 0015012

   0 0 علم اجتماع المرأة 0015012

   0 0 الفكر االجتماعي الخلدوني 0015010

   0 0 الصراع االجتماعي 0015001

   0 0 البناء االجتماعي للمجتمع االردني 0015000

   0 0 األسرة العربيـة 0015000

   0 0 علم االجتماع االعالمي 0015002

   0 0 التشريعات االجتماعية 0015005

موضووووووعات خاصوووووة فوووووي علوووووم  0015002
 االجتماع

0 0   

 (9004221)النجاح في امتحان الكفاءة المعرفية .        0     

 (9004222) ساعات معتمدة ورقمها ( 01)اطروحه جامعية      05
 
 
 
 



 موادالدكتوراه وصف

 

 
 

 نظريات اجتماعية معاصره( 1035032)

التعريف بالنظريات االجتماعية المعاصره باالضافة الى نظريات العولمة ونظريات النهائيات 
 1والتحليل النقدي لهذه النظريات

 
 

 ياسة االجتماعيةوالس التخطيط (9004209) 
علووى  1االجتماعيووةو والعالقووة بينهمووا السياسووةالمووادة مفهوووم التخطوويطو ومفهوووم  تعووالج

االجتماعيوة فوي المجتمعوات الناميوة  السياسوةكذلك مجاالت  1مستوى األسسو واالهداف
 1وبخاصة مجال التعليم ومجال الصحة والعمل

 
 المجتمع المدني والحركات االجتماعية( 9004200) 

وكوذلك المكونوات الرسومية  1ومفهوم الحركات االجتماعيوة المدنيمفهوم المجتمع  الجتع
والوودور االجتموواعي للمنظمووات التطوعيووة فووي المجتمووع  1المجتمووعوغيوور الرسوومية لهووذا 

التمييز بوين المجتموع المودني والمجتموع القبلويو وحقوو   مسألةكما تعالج المادة  1المدني
الشباب والمرأةو واالقليات العرقيوة والدينيوة فوي المجتموع و االطفالاالنسان في مجاالت 

 1المدني
 

    اإلجتماعية االنثروبولوجيا (9004205) 
مالينوفسوووكىو ايفوووانز برتيشووواردو  األوائووولوالموووادة جهوووود رواد االنثروبولوجيوووا  تعوووالج

كالوظيفيوووةو  االنثروبولوجيوووةورادكليوووف بوووراونو وتوووايلورو وغيووورهم وكوووذلك المووودارس 
 1تشارية والتطوريةواالن
 
 

 البحث االجتماعي المتقدم( 9004204)

التعريف بالطر  الحديثة في البحث االجتماعي واستخدام الحاسوب في التحليل 
 1والتفسير للنتائج

 
 

 

 
 
 

 الطبقات االجتماعية( 1035032) 



التقسيم الطبقي وتنوعه في المجتمعات ومقارنة بين التقسيم الطبقي لدى المجتمعات 
صناعية المتقدمة والمجتمعات الناميةو والنتائج العامة للتقسيم الطبقيو والتعريف باراء ال

 1الباحثين في هذا المجال
 

 
 علم اجتماع المراة( 9004201) 

االبعاد االجتماعية للجنس االجتماعي ودور المرأة في المجتموع مون الناحيوة االجتماعيوة 
 1واالقتصادية والسياسية

 
 

 االجتماعي الخلدوني الفكر (9004202)
الفكرية للعالمة بن خلدونو سواء في مجال علم العمرانو  الجهودالمادة على  تركز

 1االجتماعي وديناميات هذا التغير التغيروقواعد المنهجو ومجال 

 
 
 االجتماعي الصراع (9004200)

واشووكالهو االجتموواعي وطبيعتووهو ومسووتوياتهو ونظرياتووهو  الصووراعالمووادة مفهوووم  تتنوواول
 1واساليب حله

 
 نظريات التخلف والتنمية( 9004200)

التعريوووف بخصوووائل التخلوووف والنظريوووات المفسووورة وتحليووول وتقيووويم لتلوووك النظريوووات 
 1والتعريف بنظريات التنمية المختلفة وتطبيقها على المجتمعات النامية

 
 
 االجتماعي للمجتمع االردني البناء (9004209)

البنائية للمجتمع المحلي بابعادها االقتصادية والطبقيةو الخصائل  المادة تعالج
كما تعالج المادة التغيرات الحادثة في المجتمعو جراء التحوالت  1والقميةوالسياسيةو 
 1والعالمية وأثرها على المجتمع المحليةاالقتصادية 

 

 
 
 األسرة العربية( 9004200)

البنائية والوظيفيةو واالدوار االجتماعية األسرة العربية من حيث مكوناتها  المادة تتناول
بتلك المكونات وكذلك المشكالت المختلفة التي تواجه هذه المؤسسة في  المرتبطة
وكذلك التغيرات التي حدثت في المجتمع العربي  1العربي المعاصر المجتمع

 1على بنية األسرة ووظائفها وخصائصها االجتماعية ذلكوانعكاسات 
 
 
 

 االجتماع االعالمي معل( 9004205) 
االعالمية كنس  اجتماعيو ودورها ووظائفها في  -االتصالية المؤسسةالمادة  تعالج

وعالقتها باالنسا  السياسة واالقتصادية والثقافية في المجتمعو  المعاصرةوالمجتمعات 
 1النظريات المفسرة لعالقة هذه المؤسسة باالفراد والجماعات تتناولكما 



 
 شريعات االجتماعيةالت( 9004204)

أهمية التشريعات االجتماعية في المجتمعات وتطورهوا والتعريوف بالتشوريعات المختلفوة 
 1وخاصة العماليه في المجتمعات المتقدمة والنامية

 

 

 
 موضوعات خاصه في علم االجتماع  (9004202) 

 
يحدث ومهما من موضوعات علم االجتماع على صلة بما  اتتناول المادة موضوعا حيوي

 1في المجتمع المعاصر
 
 
 
 
 
 

 الخطة االنتقالية لدرجة الدكتوراه
 

 

 
  الخطة االنتقالية  الخطة القديمة 

السببببببباعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 الرقم الماده

 0015010 نظريات اجتماعية معاصره 0 نظريات اجتماعية معاصره 0212010

 0015010 التخطيط والسياسة االجتماعية 0 التخطيط والسياسة االجتماعية 0212010

المجتمووووع الموووودني والحركووووات  0 المجتمع المدني والحركات االجتماعية 0212010
 االجتماعية

0015010 

 0015012 االنثروبولوجيا االجتماعية 0 االنثروبولوجيا االجتماعية 0212012

 0015015 البحث االجتماعي المتقدم 0 البحث االجتماعي المتقدم 0212015

 0015000 نظريات التخلف والتنمية 0 نظريات التخلف والتنمية 0212000

 
 
 
 
 



  الخطة االنتقالية  الخطة القديمه 

السبباعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 الرقم الماده

 0015012 الطبقات االجتماعية 0 الطبقات االجتماعية 0212012

 0015012 اجتماع المرأه علم 0 علم اجتماع المرأة 0212012

 0015010 الفكر االجتماعي الخلدوني 0 الفكر االجتماعي الخلدوني 0212010

 0015001 الصراع االجتماعي 0 الصراع االجتماعي 0212001

البنووووووواء االجتمووووووواعي للمجتموووووووع  0 البناء االجتماعي للمجتمع االردني 0212000
 االردني

0015000 

 0015000 األسرة العربية 0 األسرة العربيـة 0212000

 0015002 علم االجتماع االعالمي 0 علم االجتماع االعالمي 0212002

 0015005 التشريعات االجتماعية 0 التشريعات االجتماعية 0212005

موضوووووعات خاصووووة فووووي علووووم  0 موضوعات خاصة في علم االجتماع 0212002
 االجتماع

0015002 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


