
 

 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير
 في قسم علم االجتماع

 (مسار الرسالة) 
 

 ر 9002   رقم الخطة

 
 :أحكام وشروط عامة :أوال

 تتفق هذه الخطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذة 10

 :.التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج حسب االولويات التالية 10
 بكالوريوس علم اجتماع -
 1بكالوريوس في أى حقل من حقول المعرفة -

 

 (ال يوجد)  : شروط خاصة :ثانيا
 :ساعة معتمدة موزعة كما يلــي( 33)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 اجتماعيةنظريات  0015010

    0 قضايا اجتماعية معاصره 0015010

    0 التكنولوجيا والمجتمع 0015005

    0 منهجية البحث في علم االجتماع 0015001

    0 العولمة والمجتمع 0015012

 
 

 :ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلــي( 2)مواد اختيارية  09

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

المتطلب  عملي نظري
 السابق

   0 0 علم اجتماع العمل 0015015

   0 0 نظريات علم االجتماع السياسي 0015005

دراسااااااات فااااااي علاااااام الاااااان س  0015012
 االجتماعي

0 0   

   0 0 االنحراف والضبط االجتماعي 0015002

   0 0 قضايا وسياسات سكانيه 0015002

   0 0 االسالم والديموقراطية 0015010

 
 0015099)ساعات معتمدة ورقمها  ( 9)رسالة جامعية 

 
 
 
 
 



 موادالماجستير وصف
 
 
     اجتماعية  نظريات (9301100)

النظرية البنائية والت اعلية، والرمزية، : االجتماعية مثل النظرياتالمادة أبرز  تعالج
طوير نظرية وكذلك األسس األولية التي يمكن اعتمادها لت والتبادلية،والظاهراتية، 

 1معاصرهاجتماعية عربية 
 
   ومشكالت المجتمع العربي قضايا (9301109)

مشكلة التخلف، : التي يعاني منها المجتمع العربي مثل المشكالتالمادة أبرز  تعالج
واالستبداد السياسي، ومشكالت المرأة والط ولة،  الشباب،والتنمية، ومشاكل 

 1بين هذه المشكالت الداخليةوكذلك العالقات  1والتعصب
 
 
 والمجتمع التكنولوجيا (9301101)

وتاريخ الثورة التكنولوجية وأسبابها ونتائجها، والعالقة  التكنولوجيا،المادة م هوم  تعالج
والمجتمع، ومعالجة الظواهر السلبية في مجال التبعية  التكنولوجياالجدلية بين 

 1يعها لتنمية المجتمعالنامية، وكي ية تطو المجتمعاتالتكنولوجية لدى 
 
 
   البحث واساليبها االحصائية مناهج (9301190)

االجتماعي، التاريخي، واالحصائي، والمقارن والتجريبي،  البحثالمادة مناهج  تعالج
والمستلزمات ال نية والمالية واإلدارية للبحوث  االجتماعية،وأنواع الدراسات 

 1االجتماعية ومعالجتها كميا وكي يا مع البيانات التعاملوأساليب  1االجتماعية
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 العملاالجتماع  علم (9301101) 

المهني، وتطور علم االجتماع المهني، ومجاالته، واالبعاد  العملالمادة م هوم  تعالج
 والحراك  1المترتبة، والمؤسسات الثقافية المهنية وادوارها واآلثاراالجتماعية للعمل، 

 1المهن وشروطها اختيارومسألة  المهني،
 

  
 في علم االجتماع السياسي نظريات (9301191)

األساسية في تنظيم مجال علم االجتماع السياسي وظاهرة القوة  النظرياتالمادة  تعالج
المحلية والكبيرة، وصناعة القرار ورسم السياسة العامة  المجتمعاتوتوزيعها في 



الدولة كنموذج للتنظيمات االجتماعية  ودراسة 1والسياسة االجتماعيةالمتصلة بالحياة 
 1المعقدة

 
 
 في علم النفس االجتماعي دراسات (9301107)

والبيئاة فاي دراساات علام الان س االجتمااعي،  النظرياة،الماداخل الرئيساة، : المادة تعالج
وتكاااوين االتجااااه، والتعيااار، وعملياااات التعيااار  الااادور،الت اعلياااة الرمزياااة، ونظرياااة 

 1االجتماعي
 
 
 والضبط االجتماعي االنحراف (9301197) 

مشكلة االنحراف بم هومها العام والخاص، والجهود النظرية التي بذلت  المادة تتناول
المشكلة من حيث الدوافع واألسباب، واالنماط واآلثار المختل ة كذلك تتناول  هذهلت سير 

هذه المشكلة، الضبط االجتماعي التي افرزتها المجتمعات االنسانية لمواجهة  آليات
تلك اآلليات وأنواعها، مع تركيز خاص على واقع هذه المشكلة االجتماعية في  ومصادر
 1العربي بوجه عام والمجتمع االردني بشكل خاص المجتمع

 

 
 والمجتمع العولمة (9301107)

وعالقتها بالمصطلحات األخرى وتطورها تاريخيا واألسس  العولمةالمادة م هوم  تعالج
أبعادها االجتماعية على المجتمعات وآثارها االيجابية  وتوضيحعليها،  التي تقوم

 1العولمة وعالقة ذلك بالمجتمع العربي مستقبلوالسلبية واستشراق 
 
 

 
 
 
 سكانيه وسياسات قضايا (9301107)

ة والقضايا السكانية في المجتمعات المعاصرة ذات العالق المشكالتالمادة أهم  تعالج
السكان، والتركيب العمري والنوعي واالثني للسكان، وكذلك  ونموبالحجوم السكانية، 
 1االنجابي والسلوكالهجرات السكانية، 

 
 

 االسالم والديموقراطية( 9301103) 
التعريف بالديموقراطية في االسالم، ونظام الشورى، وتقديم نماذج من تأكيد احترام 

 1هيمنه ومصادرة الرأى اآلخراالسالم لحرية األفراد وعدم ال

 
 
 

 
 
 
 



 الخطة االنتقالية لدرجة الماجستير
 

 

 

 

  الخطة االنتقاليه  الخطة القديمه 

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 الرقم الماده

 0015010 نظريات اجتماعية 0 نظريات اجتماعية 0012010

 0015010 معاصره قضايا اجتماعيه 0 قضايا اجتماعية معاصره 0012010

 0015005 التكنولوجيا والمجتمع 0 التكنولوجيا والمجتمع 0012005

 0015001 منهجية البحث في علم االجتماع 0 منهجية البحث في علم االجتماع 0012001

 0015012 العولمة والمجتمع 0 العولمة والمجتمع 0012012

 
 

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 الرقم الماده

 0015015 علم اجتماع العمل 0 علم اجتماع العمل 0012015

 0015005 نظريات علم االجتماع السياسي 0 نظريات علم االجتماع السياسي 0012005

دراسااااااات فااااااي علاااااام الاااااان س  0012012
 االجتماعي

دراسات في علم الن س  0
 االجتماعي

0015012 

 0015002 اف والضبط االجتماعياالنحر 0 االنحراف والضبط االجتماعي 0012002

 0015002 قضايا وسياسات سكانيه 0 قضايا وسياسات سكانيه 0012002

 0015010 االسالم والديموقراطية 0 االسالم والديموقراطية 0012010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الخطة الدراسية الجديدة المعدلة لدرجة الماجستير
 في قسم علم االجتماع

 
 

 ر 9002   رقم الخطة

 
 :أحكام وشروط عامة :أوال

 تلتزم هذه الخطة مع تعليمات اإلطار العام لبرامج الدراسات العليا 10
 :.التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج حسب االولويات التالية 12

 بكالوريوس علم اجتماع -
 1بكالوريوس في أى حقل من حقول المعرفة -

 

 (ال يوجد)  : شروط خاصة :ثانيا
 :ساعة معتمدة موزعة كما يلــي( 33)تتكون مواد هذه الخطة من  :ثالثا

 :ساعة معتمدة كما يلــي( 01: )مواد إجبارية 03

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

نظر
 ي

المتطلب  عملي
 السابق

    0 نظريات اجتماعية 0015010

    0 قضايا اجتماعية معاصره 0015010

 0015010   0 لم االجتماعمنهجية البحث في ع 0015001

    0 تحليل متقدم للبيانات االجتماعية 0015010

    0 موضوعات اجتماعية باللعة االنجليزية 0015000

 
 :ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلــي( 2)مواد اختيارية  07

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

المتطلب  عملي نظري
 السابق

   0 0 ماع العملعلم اجت 0015015

   0 0 نظريات علم االجتماع السياسي 0015005

دراسااااااات فااااااي علاااااام الاااااان س  0015012
 االجتماعي

0 0   

   0 0 االنحراف والضبط االجتماعي 0015002

   0 0 قضايا وسياسات سكانيه 0015002

   0 0 االسالم والديموقراطية 0015010

   0 0 التكنولوجيا والمجتمع 0015005

   0 0 العولمة والمجتمع 0015012

 
   (0015099)ساعات معتمدة ورقمها  ( 9)رسالة جامعية  15

  

 وصف المواد الجديدة
 
 



 

 اجتماعية باللغة االنجليزية موضوعات( 9301190) 
 

عاسوتممالها  فو  للوا ابجتموا يهدف هذا المساق الى تمكين الطلبة من الرجوع  الوى ابدبيوا  
. بالمفوواهيا عالملووطلاا  ابزجليزيووة المسووتهدمة فوو  هووذ  ابدبيووا  عتمزيووز مموورفتها بهووا ع

: عيقسا هذا المساق ابدبيا  ابجتمالية ف  للا ابجتما  الى ثالث مجمعلا  متسواعية هو  
ابدبيا  الهالة بالزظريا  ابجتمالية، ادبيا  مزتقا  من الباعث الميدازية ف  للوا ابجتموا  

اكمووة بالل ووة ابزجليزيووة ،عادبيووا  بوورامل المموو  عالتعلوويا  المزشووعرف فوو  مجووال  للميووة م
اللووادرف لوون الموو تمرا  الدعليووة المالميووة مثوو  موو تمر التزميووة ابجتماليووة ، موو تمر الموور ف 

 عم تمر السكان عالتزمية عم تمرا  للا ابجتما  الدعلية
 
 

 تحليل متقدم للبيانات االجتماعية(   9301101)
 

إرساء قالدف ممرفية علملية لن ملادر البيازا  ابجتمالية  يهدف هذا المساق إلى 

عتتضمن هذ  القالدف المبادئ . عالتالي  اإلالائ  المتقدا للبيازا  لن المت يرا  ابجتمالية 

عالطرائق المتقدمة ف  مجا  التالي  متمدد المت يرا  للبيازا  ابجتمالية ، عالت  ياتاجها 

 . ادين الباعث ابجتماليةطلبة الدراسا  المليا ف  مي

 
 
 

 
 

 
 

 


