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اسم المادة  عهى االجتًبع انزٌبضً  .1 

 2. رقم المادة 1132317

 (ة،عًهًةَظزي)انسبعبث انًعتًدة  3
.3 

 (ة، عًهًةَظزي)انسبعبث انفعهٍت  3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب -

اسم البرنامج  انتزبٍت انزٌبضٍت .5 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة انجبيعت االردٍَت

 8. الكمية كهٍت انتزبٍت انزٌبضٍت

االشزاف وانتدرٌس   9. القسم

 10. مستوى المادة 

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي  2017/ 2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكبنىرٌىس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة االدارة وانتدرٌب

 14. لغة التدريس انعزبٍت

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2016
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يُّسك انًبدة .16

 د حبسو انُهبر . ا 
 

  مدرسو المادة.17

حسٍ انعىراٌ  . د

ح ث خ  12_ 11انسبعبث انًكتبٍت 

hasan.aloran@yahoo.com 
 

يُبل انبٍبث . د

 ح ث خ 1-12انسبعبث انًكتبٍت،

 28067فزعً  رلى انهبتف،

 .m.bayyat @ju.edu.jo  انبزٌد اإلنكتزوًَ
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  وصف المادة.18
 

تبزس هذِ انًبدة انًفبهٍى االسبسٍت انًزتبطت بعهى االجتًبع انزٌبضً ، وانفكز االجتًبعً لدًٌبً وحدٌثبً، كًب تتُبول انًبدة انعاللبث االجتًبعٍت وانعىايم انًؤثزة فً 

تًبسك انجًبعت انزٌبضٍت وأهًٍت انزٌبضت يٍ انُبحٍت االجتًبعٍت واَىاع االبطبل انزٌبضٍٍٍ وانعىايم انتً تسبعد عهى انتفىق فً رٌبضت انًستىٌبث انعهٍب، 

 .وانُظزٌبث انزٌبضٍت،وأهًٍت انزٌبضت يٍ انُبحٍت االجتًبعٍت وأثز انزٌبضت عهى انتُشئت االجتًبعٍت، وكذنك أثز انسٍبست عهى انزٌبضت
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: تزويد الطالب بالمعارف والمعمومات عن : أىــداف المســـاق *  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19.

تزويد الطالب بالمعارف والمعمومات عن اعالم عمم االجتماع ، العالقات االجتماعية، وعمم االجتماع الرياضي مصطمحاتو ، تطوره، - 1

. والجماعات الرياضية 

. تزويد الطالب بالمعمومات عن العوامل االجتماعية المؤثرة في تماسك الجماعة الرياضية- 2

. أىمية الرياضو من الناحية االجتماعية- 3

. الرياضو والتنشئو االجتماعية - 4

. العوامل المساعدة عمى التفوق في رياضو المستويات العميا- 5

. السياسو الرياضة ومجموعة اخرى من المعمومات مثل الوظائف االجتماعية لمرياضو . النظريات االجتماعية الرياضية ، الدين والرياضو - 6

. كما ييدف المساق الى امداد الطالب بالقدرة عمى التفكير العممي الموزون والمناقشة المنطقية المستندة عمى الحقائق والنظريات- 7

كما ييدف المساق الى الوصول بالطالب لمرحمة متقدمة من ربط النظريات االجتماعية بالواقع المعاكس وتوقع ما سيكون عميو الحاضر - 8

. والمستقبل
... يتوقع من الطالب عند إنياء المادة أن يكون قادرًا عمى:  نتاجات التعّمم

: المعارف والمعمومات - أ

.   القدرة عمى ايضاح بعض النظريات االجتماعية القديمو منيا والحديث 1-أ

.   القدرة عمى معرفة محتويات المادة الدراسية 2-أ

.   القدرة عمى تفيم مفردات المادة ومتطمباتيا 3-أ

:  الميارات الذىنية - ب

.    القدرة عمى التفكير العممي المنطقي1-ب

.    القدرة عمى االبداع 2-ب

.   القدرة عمى تفسير بعض الظواىر االجتماعية في المجال الرياضي 3- ب

:  الميارات التخصصية - ج

.   يوظف معرفتو لتحقيق المعنى االجتماعي لمتربية الرياضية1-ج

.   القدرة عمى معرفة سموكيات القيادات الرياضية في المواقف االجتماعية المختمفة2-ج

:  القابمة لمتحول/الميارات اإلبداعية - د

.   القدرة عمى نقل المعارف والمعمومات الى االخرين بطريقة سيمو1-د

.   القدرة عمى ايصال المطموب منو باستخدام وسائل ايضاح منطقيو2-د

.  القدرة عمى تحميل المشاكل االجتماعية ويستنبط حموال رياضية لمعالجتيا 3- د
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  ليا والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى 20.
 

 أساليب المراجع
 التقييم

نتاجات التعّمم 
 المحتوى األسبوع المتحققة

عمم االجتماع الرياضي   -

                    2016/كامل الويس 

اساليب 
التقييم في يند 

22 

نتاجات التعمم 
المتوقعة في بند 

 ب- 19

 االول
. تاريخ عمم االجتماع -

 .لمحة موجزه عن عمم االجتماع - 

 عمم االجتماع الرياضي                          

 1990/ احسـان الحسـن 

عمم االجتماع الرياضي                             - 

 1989/ جالل العبـــادي 

اساليب 
التقييم في 

22يند   

نتاجات التعمم 
المتوقعة في 

 19بند 

 الثاني
. العالقات االجتماعية -

. الجماعات الرياضو -
 

عمم االجتماع الرياضي                          - 

 1990/احسـان الحســن 

عمم االجتماع الرياضي                          - 

 1989/ جالل العبــــادي 

االجتمـاع الرياضـي                           - 

 1997/ عصـام الياللــي 

اساليب 
التقييم في 

22يند   

نتاجات التعمم 
المتوقعة في 

 19بند 

 الثالث
العوامل االجتماعية المؤثرة في بناء الجماعة الرياضية -

 .اىمية الرياضو من النواحي االجتماعية .-

-  

عمم االجتماع الرياضي                     -
 1990/احسان الحسن وكامل الويس 

اساليب 
التقييم في 

22يند   

نتاجات التعمم 
المتوقعة في 

 19بند 

 الرابع
الرياضة والتنشئة االجتماعيـة - 

مظاىر التنشئة االجتماعيــة  - 

 وسائل التنشئة االجتماعيــة - 

 .التربية الرياضة كأحد محددات التنشئة االجتماعية - 

عمم االجتماع الرياضي                     -
 1990/احسان الحسن وكامل الويس 

اساليب 
التقييم في 

22يند   

نتاجات التعمم 
المتوقعة في بند 

 ب- 19

 الخامس
 

 التماسك الجماعي في المجال الرياضي
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 المراجع
 أساليب
 المحتوى األسبوع نتاجات التعّمم المتحققة التقييم

عمم االجتماع الرياضي   -

                    2016/كامل الويس 
اساليب 

التقييم في 
 22يند 

نتاجات التعمم 
المتوقعة في بند 

19 

 السادس
 .دور المدرب الرياضي اجتماعيــًا  -

العوامل االجتماعية والنفسية المؤثرة في  -

 .فاعمية الجماعة الرياضية 

عمم االجتماع الرياضي                   -
 1997/ عصام الياللــي 

- Voigt, D.Soziale 
Schichtung in Sport 

1978 . 

اساليب 
التقييم في 

 22يند 

نتاجات التعمم 
المتوقعة في بند 

19 

 السابع
العوامل التي تساعد عمى التفوق في رياضة -

 .المستويات العميا 
امتحان منتصف الفصل 

عمم االجتماع الرياضي                   -
 1997/ عصام الياللــي 

- Voigt, D. : Soziale 
Schichtung in Sport 

1978 . 

اساليب 
التقييم في 

 22يند 

نتاجات التعمم 
المتوقعة في بند 

19 

  االبطال الرياضيـون-     الثامن
 

الرياضة والمجتمع   أمين 
 2005/الخولي 

اساليب 
التقييم في 

 22يند 

نتاجات التعمم 
المتوقعة في بند 

19 

 .نظريات اجتماعية رياضية -  التاسع

عمم االجتماع الرياضي   -

                    2016/كامل الويس 
اساليب 

التقييم في 
 22يند 

نتاجات التعمم 
المتوقعة في بند 

19 

عالقةالرياضة والثقافة واالقتصاد -  العاشر
 

الرياضة والمجتمع   أمين 
 2005/الخولي 

اساليب 
التقييم في 

 22يند 

نتاجات التعمم 
المتوقعة في بند 

19 

الحادي 
عشر 

الديـن والرياضـة   - 

الرياضة والمجتمع   أمين 
 2005/الخولي 

اساليب 
التقييم في 

 22يند 

نتاجات التعمم 
المتوقعة في بند 

19 

الثاني 
عشر 

. النمط المميز لمرياضة كنظام اجتماعي -

. خصائص الرياضو كنظام اجتماعـي -

. الرياضة والنظم االجتماعية الكبــرى -
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21
: ٌتى تطىٌز َتبجبث انتعهى انًستهدفت يٍ خالل انُشبطبث واالستزاتٍجٍبث انتدرٌسٍت انتبنٍت

استخدام بعض استراتيجيات التدريس في التعمم التدريس المباشر، التعمم التعاوني، التفكير الناقد، حل المشكالت والتعمم من خالل 

.  االنشطو
 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :ٌتى إثببث تحمك َتبجبث انتعهى انًستهدفت يٍ خالل أسبنٍب انتمٍٍى وانًتطهببث انتبنٍت
 :االختبارات -

% 30منتصف الفصل  -
 %20الواجبات واألنشطة المكتبية واإلختبارات القصيرة  -

 %50امتحان نيائي  -

 

  السياسات المتبعة بالمادة.23

 .من عدد الساعات المقررة لممادة% 15يحق لمطالب نسبة غياب :  والغيابسياسة الحضور- أ

 .يتم اعادة االمتحان في حال المرض مع توافر تقرير طبي معتمد او وجود حالة طارئة- ب

 .النظام البيئي الصفي :   إجراءات السالمة والصحة- ج

 .اتباع االسس الخاصة باالنظمة والتعميمات الخاصة بالجامعو: الغش والخروج عن النظام الصفي- د

 المحتوى األسبوع نتاجات التعّمم المتحققة  التقييمأساليب المراجع

السياسة في الرياضو -

الدولية                      

 2000/كمـال الربضـي 

اساليب التقييم في 
 22يند 

نتاجات التعمم 
المتوقعة في بند 

19 

السياسة والرياضة وتأثير كل منيما عمى - الثالث عشر
 .اآلخر 

عمم االجتماع الرياضــي                       - 

  1990/احسـان الحسـن 

اساليب التقييم في 
 22يند 

نتاجات التعمم 
المتوقعة في بند 

19 

الوظائف االجتماعية الرياضيـة - الرابع عشر

 

عمم االجتماع الرياضي                 - 

 2005/ الحسـن  احسـان 

اساليب التقييم في 
 22يند 

نتاجات التعمم 
المتوقعة في بند 

19 

ر الخامس عش االشكال الكبرى لالنحراف الرياضي - 
 

اساليب التقييم في  
 22يند 

نتاجات التعمم 
المتوقعة في بند 

19 

 االمتحان النيائي السادس عشر
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 امتحان نيائي%50مشاركة وواجبات، % 20امتحان منتصف الفصل االول، % 30إعطاء الدرجات - ه

. مختبر الحاسوب/مكتبة الكلية / القاعات الدراسية  مكتبة الجامعة: تسيم في دراسة المادةالتي والجامعة بالمتوفرة  الخدمات- و

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 .لوح / جهاز عرض البيانات / قاعات صفية 

 

 المراجع .25

 

 .المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب - أ

 2000/السياسة في الرياضو الدولية                      كمـال الربضـي -

  1990/ عمم االجتماع الرياضــي                       احسـان الحسـن -

 1997/ عمم االجتماع الرياضي                          عصام الياللــي -

  1990/  عمـم االجتماع الرياضي                    احسان الحسن وكامل الويس -
- Voigt, D. : Soziale Schichtung in Sport 1978 . 

  2016عمم االجتماع الرياضي                 كامل الويس - 
  2005الرياضة والمجتمع                      أمين الخولي  - 

  2005/ عمم االجتماع الرياضــي                       احسـان الحسـن  -
 

 .  التعميميةالكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد-  ب
 

  معمومات إضافية26.
 
 
 

: ------------------التاريخ: ------------------------ - التوقيع: ------------------- اسم منسق المادة
 --------------------------------- التوقيع: --------------- ---------- القسم/ مقرر لجنة الخطة

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

 --------------------------------التوقيع: ------------------------------------------- العميد
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

 رئيس القسم                                                                                                                             
                                                                                                     مساعد العميد لضمان الجودة    

  الدراسية ممف المادة                                                                                         


