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  توصیف مقرر دراسي
        

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١  
: الرمز الكودي

٠٣١١٦١٣٠٢٣ 
  :اسم المقرر 

 نظریة علم االجتماع
  الثالثة  /الفرقة
 اللیسانس  /المستوى

  :التخصص
        -   عملي  ٥٦   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد  جتماعنظریة علم اال

 

إكساب الطالب معرفة عامـة بنظریـات علـم االجتمـاع معرفـة   : هدف المقرر -٢
   .مكونات وقضایا النظریة

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
ــــات والمعــــارف فــــي . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ ــــى النظری ــــب عل أن یتعــــرف الطال

  .  نظریة علم االجتماع مجال
أن یــــــستخدم القواعــــــد والمبــــــادئ العامــــــة فــــــي دراســــــة . ٢. أ

  . النظریة االجتماعیة والمدارس الفكریة 
أن یتعــــــرف الطالــــــب علــــــى المبــــــادئ والقواعــــــد لفهــــــم . ٣. أ

  .الظواهر والمؤثرات المرتبطة بهاالنظریات االجتماعیة و 
طالـــب أســـئلة بحثیـــة حـــول قـــضایا أن یـــستنتج ال. ٤. ب. ٣  : المهارات الذهنیة -ب

 .  النظریة
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
أن یعیـــــد الطالـــــب بنـــــاء المعلومـــــات مـــــن خـــــالل . ١. ١. ج

  .البیانات المتاحة حول النظریة 
ـــــنظم الطالـــــب الفـــــروض المرتبطـــــة بدراســـــة . ٢. ١. ج أن ی

  .  النظریة والبیانات التاریخیة 
لب دراسته في النظریة في عمـل أن یستخدم الطا. ١. ٢. ج

  .البحوث االجتماعیة 
أن یــستخدم الطالــب االنترنــت للتعــرف علــى المراجــع . ١. د  : المهارات العامة -د

  .الحدیثة 
أن یقدر على التواصـل وفهـم العالقـات واالرتباطـات . ٢.  د
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  .المرتبطة بموضوع النظریة 
ـــــــــب أســـــــــالیب حـــــــــل المـــــــــشكالت . ٥. د ـــــــــستخدم الطال أن ی

  .تماعیة باستخدام النظریة االجتماعیةاالج
  : محتوي المقرر -٤
  

عدد   الموضوع  م
  الساعات

  عدد
  المحاضرات

أهمیــــة النظریــــة والحاجــــة   ١
  ٢  ٨  لها وتعریفاتها 

بنـــاء النظریـــة وصـــیاغتها   ٢
  ٢  ٨  وخصائصها 

عالقـــة النظریـــة بالمعرفـــة   ٣
  ٢  ٨  والثقافة 

عالقــــة النظریــــة بالبحــــث   ٤
  ٢  ٨  االجتماعي 

مــــــــــــــــــــصادر النظریــــــــــــــــــــة   ٥
  ٢  ٨  ووظائفها 

اتجاهـــــــــــــــــات النظریـــــــــــــــــة   ٦
  ٢  ٨  الوظیفیة والسلوكیة 

اتجاهــات نظریــة الــصراع   ٧
    ٢  ٨  والنقدیة 

  المحاضرات  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦

للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 
  :المحدودة 

  
  ال یوجد

 
  : تقویم الطالب -٧
  اختبار تحریري                     :خدمة األسالیب المست-أ

 األسبوع الرابع عشر:                    التوقیت -ب
 %١٠٠ :    توزیع الدرجات -  
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
  .لم االجتماع النظریة في ع:عبد اهللا محمد عبد الرحمن :                         مذكرات  -أ

 النظریة في علم االجتماع ، مكتبة سـعید :سمیر أحمد نعیم  :                   كتب ملزمة -ب
 ( ao}‰١٩٨١.  

 االتجاهــــات األساســــیة فــــي علــــم :علــــى عبــــد الــــرازق جبلــــي  :   كتب مقترحة - .
 .٢٠٠٢ة ، دار المعرفة الجامعیة ، االجتماع ، اإلسكندری
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و نشرات دوریات علمیة أ -د
  الخ... 

ة القومیة ـ إصدار المركز القومي المجلة االجتماعی - ١
  .للبحوث االجتماعیة والقومیة 

  .المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة ، الكویت  - ٢
  .مجلة عالم الفكر ، الكویت  - ٣
  .مجلة العلوم االجتماعیة  - ٤

The sociological review  
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي    د حمديمحمو . د

   ناجي بدر.د    
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  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

٠٣١١٦١٣٠٢٤ 
  :اسم المقرر 

 طرق البحث االجتماعي
  الثالثة  /الفرقة
 اللیسانس  /المستوى

  :التخصص 
        -   عملي  ٥٦   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد  طرق البحث

 

التعریــــف بالمفهومــــات األساســــیة فــــي البحــــث االجتمــــاعي ،   : هدف المقرر -٢
والتركیـــز علــــى قواعــــد وأصــــول البحــــث االجتمــــاعي وتطــــور 

  .استخدام مناهج البحث االجتماعي وطرقه وأدواته 

   : المستهدف من تدریس المقرر-٣

أن یتعـــرف الطالـــب علـــى الـــصیاغة البحثیـــة الرئیـــسیة . ٥. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
ــــــاهج وأدوات البحــــــث  فــــــي مجــــــال البحــــــث االجتمــــــاعي ومن

  . وأسالیب القیاس 
ــــات البحــــث العلمــــي . ٦. أ ــــى أخالقی ــــب عل أن تعــــرف الطال

 .والممارسة المهنیة في مجال البحث االجتماعي 
أن یتعرف الطالب على كیفیة اتبـاع المـنهج العلمـي . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب

  . في التفكیر وطرق االستدالل وعمل البحوث االجتماعیة 
أن یتعـــرف الطالـــب علـــى كیفیـــة طـــرح أســـئلة بحثیـــة . ٤. ب

  .وفروض للبحث االجتماعي
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
لبیانـــات أن یحـــدد الطالـــب كیفیـــة جمـــع وتحلیـــل ا. ١. ١. ج

ـــــا المعلومـــــات  فـــــي البحـــــث االجتمـــــاعي باســـــتخدام تكنولوجی
  .  الحدیثة 

أن یتعــرف علــى كیفیــة تطبیــق البحــوث المیدانیــة . ١. ٢. ج
  .وٕاجراء المسوح االجتماعیة 

أن یتعــرف الطالــب علــى كیفیــة تــصمیم األدوات . ٣. ٢. ج
 .البحثیة وتطبیقها بشكل صحیح 
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تواصل الطالب بصورة مكتوبـة مـع طـرق وأدوات أن ی. ٣. د  : المهارات العامة -د
 .البحث االجتماعي 

  : محتوي المقرر -٤
 الموضوع م  

عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

المفهومـــــــات األساســـــــیة  ١
 في البحث االجتماعي 

٢ ٨ 

أنــــواع المعرفــــة وقواعــــد  ٢
وأصـــــــــــــــــــول البحـــــــــــــــــــث 

 االجتماعي 
٢ ٨ 

ـــاهج  ٣ تطـــور اســـتخدام من
المـــــــــــــــــــنهج (البحـــــــــــــــــــث 
 )الوصفيالتاریخي 

٢ ٨ 

طــــــــــــــــــــــــرق البحــــــــــــــــــــــــث  ٤
 االجتماعي 

٢ ٨ 

أدوات البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث  ٥
جمـــــــــــــع (االجتمـــــــــــــاعي 

 ) البیانات
٢ ٨ 

المــــــــسح االجتمــــــــاعي ،  ٦
دراســـــــــــــــــــة الحالـــــــــــــــــــة ، 

 السوسیومتریة 
٢ ٨ 

المالحظــــة ، المقابلــــة ،  ٧
 االستبیان 

٢ ٨ 
  

  محاضرات. ١. 5  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
 عمل أبحاث. 2. 5

یم والــــتعلم  أســــالیب التعلــــ-٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
  امتحان شفوي. ١. أ األسالیب المستخدمة                     -أ

 امتحان تحریري. ٢. أ
  األسبوع السابع. ١.ب:                    التوقیت -ب
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 ..ومجتمع مدني

 األسبوع الرابع عشر.٢.ب
   %٢٥ . ١. ج :    توزیع الدرجات -

    %٧٥.  ٢. ج
  %١٠٠المجموع  

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 ال یوجـــد:                         مذكرات  -أ

 محمــــد علــــي البــــدوي ، طــــرق : عبــــد اهللا عبــــد الــــرحمن -١ :                   كتب ملزمة -ب
ة ، دار المعرفـــــة ومنـــــاهج البحـــــث االجتمـــــاعي ، اإلســـــكندری

  .٢٠٠٩الجامعیة ، 
وصـفه وحـدوده ، معهـد :  المـنهج العلمـي : حامد عمار -١ :   كتب مقترحة - .

   .١٩٩٠الدراسات العربیة ، 
 أصول البحـث االجتمـاعي ، : عبد الباسط محمد حسن -٢

مطبعــــة لجنــــة البیــــان العربــــي ، القــــاهرة ، الطبعــــة التاســــعة 
١٩٧٩.  

 نـشرات دوریات علمیة أو -د
  الخ... 

ة القومیة ـ إصدار المركز القومي المجلة االجتماعی - ١
  .للبحوث االجتماعیة والقومیة 

  .المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة ، الكویت  - ٢
  .مجلة عالم الفكر ، الكویت  - ٣
  .مجلة العلوم االجتماعیة  - ٤

The sociological review 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي     بدر إبراهیم ناجي.د 

  ناجي بدر. د    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
: الرمز الكودي

٠٣١١٦١٣٠٢٥ 
  :اسم المقرر 

 علم االجتماع الدیني
  الثالثة  /الفرقة
 اللیسانس  /المستوى

  :التخصص 
        -   عملي  ٥٦   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد  جتماع الدینيعلم اال

 

التعریــــف بالوظیفــــة االجتماعیــــة للــــدین وتــــأثیره علــــى البنــــاء   : هدف المقرر -٢
   .االجتماعي

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
  .أن یتعرف الطالب على النظریات المفسرة للدین . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

أن یتعــرف الطالــب علــى التطــورات العلمیــة لنــشأة علــم . ٢ .أ
  .االجتماع الدیني 

أن یتعــــرف الطالــــب علــــى الظــــواهر المفــــسرة لظــــاهرة . ٣. أ
 . التدین 

أن یتعرف الطالب على المناهج المستخدمة في علم . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب
  . االجتماع الدیني 

القبلیـــة ووضـــع أن یتعـــرف الطالـــب علـــى المـــشكالت . ٢. ب
 . الحلول لها 

أن یحـــدد الطالـــب التطـــور التـــاریخي ألثـــر الـــدین فـــي . ٥.ب
 .التغیر االجتماعي 

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یعیـــد الطالـــب تنظـــیم البیانـــات التاریخیـــة عـــن . ٢. ١. ج
  .عالقة الدین بالمجتمع 

لــدین أن ینفــذ الطالــب تقــاریر علمیــة عــن عالقــة ا. ٢. ٢. ج
 .بالتغیر االجتماعي 

ـــى اســـتخدام أســـالیب حـــل . ٥. د  : المهارات العامة -د ـــب قـــادر عل أن یكـــون الطال
  .المشكالت في المجتمعات الجدیدة
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  : محتوي المقرر -٤
 الموضوع م  

عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

 ٢ ٨ الدین والتغیر االجتماعي  ١
ـــــم  ٢ منـــــاهج البحـــــث فـــــي عل

 ریاتهاالجتماع الدیني ونظ
٢ ٨ 

 ٢ ٨ آراء ابن خلدون في الدین  ٣
االنثروبولوجیـــــــــــا ودراســـــــــــة  ٤

 الدین 
٢ ٨ 

الــــــدین كموضــــــوع للبحــــــث  ٥
 االجتماعي 

٢ ٨ 

   ٢ ٨ آراء العلماء في الدین  ٦
  المحاضرات. ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥

 عمل أبحاث. ٢. ٥
 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦

للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 
  :محدودة ال

  
 ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
 االمتحان التحریري األسالیب المستخدمة                     -أ

 األسبوع الرابع عشر:                    التوقیت -ب
 %١٠٠ :    توزیع الدرجات -  
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
  . علم االجتماع الدیني:مهدي القصاص :                         مذكرات  -أ

 علــم االجتمــاع الــدیني ، اإلســكندریة ، :محمــد أحمــد بیــومي  :                   كتب ملزمة -ب
  .١٩٩٨دار المعرفة الجامعیة ، 

 دراســة فــي النــوع والحــضارة ، ؛ اإلنــسان : محمـد ریــاض -١ :   كتب مقترحة - .
   . ١٩٧٤النهضة العربیة الطبعة الثانیة بیروت ، دار 

 دراســـــة فـــــي ؛ الغـــــصن الـــــذهبي : ســـــیر جـــــیمس فریـــــزر -٢
أحمـــد أبـــو زیـــد ، القـــاهرة، / الـــسحر والـــدین ، تـــرجم بإشـــراف 

  .١٩٧١ Š ١الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ج 
دوریات علمیة أو نـشرات  -د

  الخ... 
 القومي ة القومیة ـ إصدار المركزالمجلة االجتماعی - ١

  .للبحوث االجتماعیة والقومیة 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  .المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة ، الكویت  - ٢
  .مجلة عالم الفكر ، الكویت  - ٣
  .مجلة العلوم االجتماعیة  - ٤

The sociological review 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي     أشرف البهي.د 

   ناجي بدر.د    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  ر دراسيتوصیف مقر 
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
  :الرمزالكودي

٠٣١١٦١٣٠٢٦ 
  :اسم المقرر 

 التغیر ودراسات المستقبل
  الثالثة  /الفرقة
 اللیسانس  /المستوى

  :التخصص 
        -   عملي  ٥٦   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد  علم اجتماع التنمیة

 

التعـــرف علـــى مفهـــوم التغیـــر االجتمـــاعي وأشـــكاله ومجاالتــــه   : هدف المقرر -٢
  .ونظریاته 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن یتعــرف الطالــب علــى النظریــات المفــسرة للتغیــر . ١. أ .٣  : المعلومات والمفاهیم -أ

  .االجتماعي 
أن یتعـــرف الطالـــب علـــى التطـــورات العلمیـــة التـــي . ٢. أ .٣

 . إلى التغیر ودراسة المستقبل تؤدي
أن یــشخص الطالــب المــشكالت التــي تــؤدي إلــى . ٢. ب . ٣  : المهارات الذهنیة -ب

  .التغیر االجتماعي واقتراح الحلول لها 
أن یحدد الطالب التطور التاریخي لظواهر التغیر . ٥.ب . ٣

 .االجتماعي 
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
ـــا الحدیثـــة فـــي أ. ١. ١. ج .٣ ن یـــستخدم الطالـــب التكنولوجی

  .  دراسة التغیر االجتماعي 
ــــــــذ . ١. ٢. ج .٣ ــــــــي تخطــــــــیط وتنفی ــــــــب ف ــــــــشارك الطال أن ی

 .مشروعات التغیر االجتماعي 
أن یستخدم الطالب االنترنت في اإلطالع على قـضایا . ١. د  : المهارات العامة -د

  .التغیر في المجتمع المصري 
ــــــات أن یكــــــون الط. ٢. د ــــــى اســــــتخدام إمكانی ــــــادر عل ــــــب ق ال

  .الحاسوب في اإلطالع على التغیر ودراسة المستقبل
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  : محتوي المقرر -٤
عدد  الموضوع م  

 الساعات
عدد 

 لمحاضراتا
التغیــر االجتمــاعي مـــدخل  ١

 عام 
٢ ٨ 

نظریــــــــــــــــــــــــات التغیــــــــــــــــــــــــر  ٢
 االجتماعي 

٢ ٨ 

 ٢ ٨ إشكالیة التغیر االجتماعي  ٣
ي التغییــــــرات الرئیـــــــسیة فـــــــ ٤

 البناء االجتماعي 
٢ ٨ 

تغیــر النــسق الــسیاسي فــي  ٥
 ٢ ٨ القریة المصریة 

التغیــــــر الــــــوظیفي لألســــــرة  ٦
 الریفیة 

٢ ٨ 

ــــــــــــــة  ٧ ــــــــــــــا الزراعی التكنولوجی
كمظهـــــــــر مـــــــــن مظــــــــــاهر 

 التغیر
٢ ٨ 

  
  محاضرات. ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥

 عمل أبحاث. 2. ٥
 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦

القـــــــــــــــــدرات للطـــــــــــــــــالب ذوي 
  :المحدودة 

 ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
 امتحان تحریري األسالیب المستخدمة                     -أ

 األسبوع الرابع عشر:                    التوقیت -ب
  %١٠٠ :    توزیع الدرجات -  

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 ؛ التغیــــــر االجتمــــــاعي :أشــــــرف البهــــــي و محمــــــود حمــــــدي :                      مذكرات  -أ

 .االتجاهات والنظریات 
 مریم أحمـد مـصطفى وآخـرون ، التغیـر ودراسـة المـستقبل -١ :                   كتب ملزمة -ب

  .١٩٩٨، اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، 
 R ١لوطي ، التنمیة والتحدیث الحـضاري ، ج  نبیل السما-١ :   كتب مقترحة - .

   . ١٩٧٥مطبعة الجبالوي ، 
 محي الـدین صـابر ، التغیـر االجتمـاعي وتنمیـة المجتمـع -٣
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  :رؤیة الوحدة
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  .١٩٦٢، القاهرة ، دار المعارف ، 

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

ة القومیة ـ إصدار المركز القومي المجلة االجتماعی - ١
  .قومیة للبحوث االجتماعیة وال

  .المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة ، الكویت  - ٢
  .مجلة عالم الفكر ، الكویت  - ٣
  .مجلة العلوم االجتماعیة  - ٤
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 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور : جامعة  
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
: الرمز الكودي 

so٠٣١١٦١٣٠٢٧  
  :اسم المقرر 

 التدریب العملي
  الثالثة  /الفرقة
 اللیسانس  /المستوى

  :التخصص 
        ٤٨  عملي  ٢٤   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد  االجتماع العام

 

 الطالب للقیام بمسوح اجتماعیة شـاملة أو بالعینـة إعداد  : هدف المقرر -٢
   .تغطي قطاعات المجتمع المختلفة

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن یتعرف الطالب على أهـم الظـواهر االجتماعیـة . ٣.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

   .التي یمكن أن یقوم بدراستها
  أن یحـــــدد الطالـــــب أهـــــم منـــــاهج البحـــــث واألدوات.٥.أ

وأســــــالیب القیــــــاس التــــــي تناســــــب الظــــــاهرة التــــــي یقــــــوم 
   .بدراستها

 أن یحـــــول الطالـــــب معـــــاییر وضـــــوابط الممارســـــة .٦. أ
المهنیــة لعمــل الباحــث االجتمــاعي إلــى واقــع عملــي فــي 

 .أثناء تنفیذه 
أن یــستخدم الطالــب المــنهج العلمــي فــي التفكیــر . ١.ب  : المهارات الذهنیة -ب

   .ةفي بحث الظواهر االجتماعی
 أن یعد الطالب قائمـة بـأهم المـشكالت والظـواهر .٢.ب

   .االجتماعیة الصالحة للبحث
أن یحــدد الطالــب مجموعــة مــن األســئلة البحثیــة . ٤.ب

لیتناولها في خالل بحثه لظاهرة ما ویحاول إیجاد حلول 
 .لها 

ـــــة الخاصـــــة -ج  المهـــــارات المهنی
  :بالمقرر 

 مختلـــف أن یجمـــع الطالـــب ویحلـــل ویـــستخدم. ١ .١.ج
المعلومــات التــي حــصل علیهــا مــن شــبكة االنترنــت فــي 

   .فهم
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وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

                                                            
أن یجمـــع الطالــــب ویحلـــل البیانــــات الواقعیــــة . ٢ .١.ج
عــــن الظـــــاهرة التــــي یقــــوم بدراســـــتها ) الكمیــــة والكیفیــــة(

  .الظاهرة التي یبحثها 
ب بحثًا میـدانیًا ویجـري مـسحًا أن یطبق الطال .١ .٢.ج

   .اجتماعیًا لظاهرة ما
أن یـــــــــصمم الطالـــــــــب األداة البحثیـــــــــة التـــــــــي  .٢ .٢.ج

  .سیستخدمها في دراسة الظاهرة
 أن یــستخدم الطالـــب الحاســب اآللـــي فــي التـــدریب .١.د  : المهارات العامة -د

   .على البرامج والبحث عن المعلومات
اعي ویتعرف علـى  أن یمارس الطالب العمل الجم.٢.د

  .أخالقیاته خالل إجراءه للبحث 
أن ینشأ لدى الطالب القـدرة علـى مناقـشة الظـاهرة . ٣.د

التي قام بدراستها من خالل بحث مكتوب یتضمن كافـة 
 .مراحل الدراسة 

  : محتوي المقرر -٤
 الموضوع  

  عدد
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

 م

١  
التدریب 
 النظري

٢ 
التدریب 
 العملي

٣  
ب الحاس
 اآللي

٣ ٢ ١ ٣ ٢ ١ 

١ 

مصادر 
المشكالت 
 البحثیة 

اختیار 
مجموعة 

من 
المشكالت 
 البحثیة 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٢ 

تحدید 
نوعیة 

المشكالت 
الصالحة 
 للبحث 

اختیار 
مشكلة 
واحدة 
تصلح 
 للبحث 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٣ 
خطة 
البحث 

تصور 
مقترح 

 +CC 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 
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ومستلزما
 تها 

لخطة 
 بحث 

٤ 
مكونات 

 ة الخط

خطة 
بحث في 
صورتها 
 النهائیة 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٥ 

أسس 
جمع 
التراث 
 النظریة 

جمع تراث 
نظري 
حول 

 المشكلة 

 +CC 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٦  

أصول 
االقتباس 
وٕاجراءاته 
وكیفیة 
كتابة 
  المراجع

تقسیم 
المادة 
النظریة 
لفصول 
 وكتابتها

 ٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

  ةالمحاضر . ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
  عمل ابحاث.٢. ٥

 أســـــــــــالیب التعلـــــــــــیم والـــــــــــتعلم -٦
  :للطالب ذوي القدرات المحدودة 

 الیوجد

  : تقویم الطالب -٧
   االمتحان التحریري.١.أ األسالیب المستخدمة                     -أ

التـــدریب ( جمـــع تـــراث نظـــري وتـــصمیم أداة بحثیـــة .٢.أ
 )العملي

ـــــصل الدراســـــي (األســـــبوع الرابـــــع عـــــشر . ١.ب:                    التوقیت -ب مـــــن الف
  ) .   الثاني

مـــــن الفـــــصل الدراســـــي (األســـــبوع الثالـــــث عـــــشر  .٢.ب
 ) .الثاني

   %   ٥٠ . ١.ج :    توزیع الدرجات -  
   %       ٥٠. ٢.ج

  %١٠٠المجموع 
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  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 تـــــــصمیم وتنفیـــــــذ البحـــــــوث :أعــــــضاء هیئـــــــة التـــــــدریس :                         مذكرات  -أ

  .االجتماعیة
 غریــب محمــد ســید أحمــد ، تــصمیم وتنفیــذ البحــث - ١ :                   كتب ملزمة -ب

   .١٩٩٤االجتماعي ، دار المعرفة الجامعیة ، 
 محمــــد طلعـــــت عیـــــسى ، تــــصمیم وتنفیـــــذ البحـــــوث -٢

   .١٩٧١الحدیثة ، االجتماعیة ، مكتبة القاهرة 
 علــي عبـــد الــرازق جلبـــي وآخــرون ، منـــاهج البحـــث -٣

  .١٩٩٢االجتماعي ، دار المعرفة الجامعیة ، 
ج  محمــــــد علــــــي محمــــــد ، علــــــم االجتمــــــاع والمــــــنه-١ :   كتب مقترحة - .

   .١٩٦٨ ، دار المعرفة الجامعیة ، ٣:   العلمي
 عبـــــــد الباســـــــط محمـــــــد حـــــــسني ، أصـــــــول البحـــــــث -٢

   .١٩٩٠ ، مكتبة وهبة ، ١١ط االجتماعي ، 
ــــــي -٣ ــــــاهج البحــــــث اإلعالن ــــــوال محمــــــد عمــــــر ، من  ن

  .١٩٦٨واالجتماعي ، مكتبة األنجلو المصریة ، 
... دوریات علمیـة أو نـشرات  -د

  الخ
ة القومیة ـ إصدار المركز القومي المجلة االجتماعی - ١

  .للبحوث االجتماعیة والقومیة 
  .نیة ، الكویت المجلة العربیة للعلوم اإلنسا - ٢
  .مجلة عالم الفكر ، الكویت  - ٣
  .مجلة العلوم االجتماعیة  - ٤
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    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي    مجدي بیومي. د

   ناجي بدر.د    
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  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : المقرر  بیانات-١
  :الرمز الكودي 

so ٠٣١١٦١٣٠٢٨ 
  :اسم المقرر 

 اإلحصاء االجتماعي
  الثالثة  /الفرقة
 اللیسانس  /المستوى

  :التخصص 
        -   عملي  ٥٦   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد  علم االجتماع الریاضي

 

التعریـــــــف بعلـــــــم اإلحـــــــصاء ومفهوماتـــــــه النظریـــــــة واألســـــــس   : هدف المقرر -٢
   .ضیة وكیفیة تفریغ البیانات وتبویبهاالریا

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أن یتعرف الطالب على التطورات العلمیـة واالتجاهـات . ١.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
   .الحدیثة في التحلیل اإلحصائي

 أن یتعرف الطالب على الصیاغة البحثیة الرئیسیة فـي .٢.أ
  .استخدام األسالیب اإلحصائیة

 أن یتعـرف الطالــب علـى كیفیــة اتبـاع المــنهج العلمــي .١.ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .في التفكیر وطرق االستدالل اإلحصائي

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

 أن یحـــدد الطالــــب كیفیــــة جمــــع البیانــــات الواقعیــــة .١. ٢.ج
   .وتحلیلها وٕاعداد تقاریر عنها) الكمیة والكیفیة(
 أن یتعــرف علــى كیفیــة تطبیــق البحــوث المیدانیــة .٢. ٢.ج

   .واستخدام المنهج اإلحصائي
 أن یتعـــرف الطالـــب علـــى كیفیـــة تطبیـــق القـــوانین .٣. ٢.ج

  .اإلحصائیة في عمل البحوث االجتماعیة
أن یتعرف الطالب علـى كیفیـة اسـتخدام الحاسـوب فـي  .٣.د  : المهارات العامة -د

  .عمل جداول لتفریغ البیاناتتفریغ البیانات اإلحصائیة و 
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  : محتوي المقرر -٤
  

عدد  الموضوع م
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

ــــــم اإلحــــــصاء  ١ ــــــف بعل التعری
 ٢ ٨ وبعض مفهوماته النظریة 

كیفیـــــــــــة تفریـــــــــــغ البیانـــــــــــات  ٢
 ٢ ٨ ) األسس الریاضیة(

التطبیـــــــق العملـــــــي لـــــــبعض  ٣
األســــــــــــــالیب اإلحـــــــــــــــصائیة 

 ) مقاییس النزعة المركزیة(
٢ ٨ 

التطبیـــــــق العملـــــــي لـــــــبعض  ٨
األســــــــــــــالیب اإلحـــــــــــــــصائیة 

 ) مقاییس التشتت(
٢ ٨ 

جوانب مـن نظریـة االرتبـاط  ٨
.  ٢ 

اختبــــــــــــــــــــارات الفــــــــــــــــــــروض  ٦
 ٢ ٨ اإلحصائیة 

ـــــــــل  ٧ ـــــــــاین وتحلی تحلیـــــــــل التب
 ٢ ٨ االنحدار 

  المحاضرة. ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
  عمل ابحاث.٢. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
الب ذوي القـــــــــــــــــدرات للطـــــــــــــــــ

  :المحدودة 

 الیوجد

  : تقویم الطالب -٧
 امتحان تحریري                    : األسالیب المستخدمة-أ

 األسبوع الرابع عشر :                    التوقیت -ب
   %١٠٠ :    توزیع الدرجات - :
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 األســالیب الكمیــة فــي علــم االجتمــاع ، :نــاجي بــدر إبــراهیم             :             مذكرات  -أ

٢٠٠٩  .   
 ال یوجــد  :                   كتب ملزمة -ب
 الریاضـــــــة واإلحـــــــصاء : فـــــــاروق عبـــــــد العظـــــــیم أحمـــــــد -١ :   كتب مقترحة -==

   .١٩٨٢االجتماعي ، المكتب الجامعي الحدیث 
البهي السید ، علم النفس االحصائي وقیـاس العقـل فؤاد  -٢
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  .١٩٧٩البشري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

ة القومیة ـ إصدار المركز القومي المجلة االجتماعی - ١
  .للبحوث االجتماعیة والقومیة 

  .المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة ، الكویت  - ٢
  .لة عالم الفكر ، الكویت مج - ٣
  .مجلة العلوم االجتماعیة  - ٤

The sociological review  
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي     ناجي بدر إبراهیم.د 

   ناجي بدر إبراهیم.د     
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
تماع اال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
: الرمز الكودي 

so٠٣١١٦١٣٠٢٩ 
  :اسم المقرر 

 علم االجتماع السیاسي
  الثالثة  /الفرقة
 اللیسانس  /المستوى

  :التخصص 
        -    عملي  ٥٦   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد  اجتماع سیاسي

 

 ونـــشأة علـــم التعریـــف بعالقـــة علـــم االجتمـــاع بعلـــم الـــسیاسة  : هدف المقرر -٢
  .االجتماع السیاسي وتطوره ورواده وأهم قضایاه 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أن یتعـــــرف الطالـــــب علـــــى تطـــــورات القـــــوى الـــــسیاسیة . ٢.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
   .والسلوك السیاسي في المجتمع

 أن یحــــــدد الطالــــــب أهــــــم الظــــــواهر العلمیــــــة فــــــي علــــــم .٣.أ
  .االجتماع السیاسي

ان یحــدد الطالــب أهــم المــشكالت التــي یمكــن بحثهــا . ١.ب  : المهارات الذهنیة -ب
                                                                                    .فـــــــــي علـــــــــم االجتمـــــــــاع الـــــــــسیاسي ویقتـــــــــرح حلـــــــــول لهـــــــــا

 أن یتعــرف الطالــب علــى التطــور التــاریخي لمختلــف .٥.ب
  .م االجتماعي السیاسيالظواهر في عل

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

 أن یجمــــع الطالــــب ویحلــــل معلومــــات عــــن توزیــــع .١. ٢.ج
القـــوى الـــسیاسیة فـــي المجتمـــع المـــصري مـــستخدمًا فـــي ذلـــك 

   .االنترنت
أن یقـــــــــوم الطالـــــــــب بجمـــــــــع بیانـــــــــات عــــــــــن دور . ٢. ٢.ج

      .المعلومات واإلعالم في االتصال السیاسي ویحلل
أن یطبق الطالـب بحثـًا میـدانیًا حـول توزیـع القـوى . ٣. ٢.ج

  .السیاسیة في المجتمع
أن یـــــستخدم الطالـــــب شـــــبكة االنترنـــــت فـــــي اإلطـــــالع . ١.د  : المهارات العامة -د

والبحــــث عـــــن معلومـــــات عـــــن أهـــــم قـــــضایا علـــــم االجتمـــــاع 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  .السیاسي 
 أن ینـــــاقش الطـــــالب شـــــفاهة أو بـــــصورة مكتوبـــــة أهـــــم .٣.د

لتي توصلوا إلیها في دراستهم لتوزیع القـوى الـساسیة النتائج ا
 .في المجتمع المصري 

  : محتوي المقرر -٤
 الموضوع م  

عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

عالقــــــــــة علــــــــــم االجتمــــــــــاع  ١
 السیاسي بعلم السیاسة 

٢ ٨ 

نــــــــــــشأة علــــــــــــم االجتمــــــــــــاع  ٢
 السیاسي 

٢ ٨ 

ــــــــــم االجتمــــــــــاع  تطــــــــــور ٣ عل
 السیاسي 

٢ ٨ 

جتمــــــــــــــــــاع رواد علــــــــــــــــــم اال ٤
 السیاسي 

٢ ٨ 

القــضایا األساســیة فــي علــم  ٥
 االجتماع السیاسي 

٢ ٨ 

توزیــــع القــــوة الــــسیاسیة فــــي  ٦
 علم االجتماع السیاسي 

٢ ٨ 

دور المعلومــــــات واإلعــــــالم  ٧
 في االتصال السیاسي 

٢ ٨ 
  

  المحاضرة. ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
  عمل ابحاث.٢. ٥

علم  أســــالیب التعلــــیم والــــت-٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 الیوجد

  : تقویم الطالب -٧
  امتحان شفوي. ١ .أ.٧ األسالیب المستخدمة                     -أ

 امتحان تحریري. ٢.أ.٧
  األسبوع السابع. ١.ب.٧:                    التوقیت -ب

 األسبوع الرابع عشر. ٢.ب.٧
   %٢٥  .١.ج.٧ :    توزیع الدرجات -. 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

    %٧٥.  ٢.ب.٧
  %١٠٠المجموع  

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 علــم االجتمــاع الــسیاسي ، :عبــد اهللا عبــد الــرحمن وآخــرون :                         مذكرات  -أ

  .٢٠١٠اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، 
عبـــــد اهللا عبـــــد الـــــرحمن ، علـــــم االجتمـــــاع الـــــسیاسي ،  -١ :               كتب ملزمة -ب

   .٢٠٠٩اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، 
ــــــسیاسي ،  -٢ ــــــم االجتمــــــاع ال ــــــي ســــــعد ، عل إســــــماعیل عل

  .٢٠٠٩اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، 
 الیوجد :   كتب مقترحة - .

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

ة القومیة ـ إصدار المركز القومي جتماعیالمجلة اال - ١
  .للبحوث االجتماعیة والقومیة 

  .المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة ، الكویت  - ٢
  .مجلة عالم الفكر ، الكویت  - ٣
  .مجلة العلوم االجتماعیة  - ٤

The sociological review 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
   العلميرئیس مجلس القسم     مجدي أحمد بیومي.د

   ناجي بدر.د    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
: الرمز الكودي 

٠٣١١٦١٣٠٢٩ 
  :اسم المقرر 

 علم االجتماع السیاسي
  الثالثة  /الفرقة
 اللیسانس  /المستوى

  :التخصص 
        -    عملي  ٥٦     نظري:راسیة عدد الوحدات الد  اجتماع سیاسي

 

التعریـــف بعالقـــة علـــم االجتمـــاع بعلـــم الـــسیاسة ونـــشأة علـــم   : هدف المقرر -٢
  .االجتماع السیاسي وتطوره ورواده وأهم قضایاه 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أن یتعـــــرف الطالـــــب علـــــى تطـــــورات القـــــوى الـــــسیاسیة . ٢.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
   .لسیاسي في المجتمعوالسلوك ا

ــــــم .٣.أ ــــــي عل ــــــة ف ــــــب أهــــــم الظــــــواهر العلمی أن یحــــــدد الطال
  .االجتماع السیاسي

 ان یحــدد الطالــب أهــم المــشكالت التــي یمكــن بحثهــا .١.ب  : المهارات الذهنیة -ب
ـــــــــول لهـــــــــا ـــــــــرح حل ـــــــــسیاسي ویقت ـــــــــم االجتمـــــــــاع ال ـــــــــي عل                                                            .ف

 أن یتعــرف الطالــب علــى التطــور التــاریخي لمختلــف .٥.ب
  .الظواهر في علم االجتماعي السیاسي

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

 أن یجمــــع الطالــــب ویحلــــل معلومــــات عــــن توزیــــع .١. ٢.ج
القـــوى الـــسیاسیة فـــي المجتمـــع المـــصري مـــستخدمًا فـــي ذلـــك 

   .االنترنت
أن یقــــــــوم الطالــــــــب بجمــــــــع بیانــــــــات عــــــــن دور . ٢. ٢.ج

      .المعلومات واإلعالم في االتصال السیاسي ویحلل
أن یطبق الطالـب بحثـًا میـدانیًا حـول توزیـع القـوى . ٣. ٢.ج

  .السیاسیة في المجتمع
أن یـــــستخدم الطالـــــب شـــــبكة االنترنـــــت فـــــي اإلطـــــالع . ١.د  : المهارات العامة -د

م قـــــضایا علـــــم االجتمـــــاع والبحــــث عـــــن معلومـــــات عـــــن أهـــــ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  .السیاسي 
 أن ینـــــاقش الطـــــالب شـــــفاهة أو بـــــصورة مكتوبـــــة أهـــــم .٣.د

النتائج التي توصلوا إلیها في دراستهم لتوزیع القـوى الـساسیة 
 .في المجتمع المصري 

  : محتوي المقرر -٤
 الموضوع م  

عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

عالقــــــــــة علــــــــــم االجتمــــــــــاع  ١
 السیاسي بعلم السیاسة 

٢ ٨ 

نــــــــــــشأة علــــــــــــم االجتمــــــــــــاع  ٢
 السیاسي 

٢ ٨ 

ــــــــــم االجتمــــــــــاع  ٣ تطــــــــــور عل
 السیاسي 

٢ ٨ 

رواد علــــــــــــــــــم االجتمــــــــــــــــــاع  ٤
 السیاسي 

٢ ٨ 

القــضایا األساســیة فــي علــم  ٥
 االجتماع السیاسي 

٢ ٨ 

توزیــــع القــــوة الــــسیاسیة فــــي  ٦
 علم االجتماع السیاسي 

٢ ٨ 

دور المعلومــــــات واإلعــــــالم  ٧
 في االتصال السیاسي 

٢ ٨ 
  

  المحاضرة. ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
  عمل ابحاث.٢. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 الیوجد

  : تقویم الطالب -٧
  امتحان شفوي. ١ .أ.٧ األسالیب المستخدمة                     -أ

 امتحان تحریري. ٢.أ.٧
  األسبوع السابع. ١.ب.٧        :            التوقیت -ب

 األسبوع الرابع عشر. ٢.ب.٧
   %٢٥  .١.ج.٧ :    توزیع الدرجات -. 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

    %٧٥.  ٢.ب.٧
  %١٠٠المجموع  

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
مــاع الــسیاسي ،  علــم االجت:عبــد اهللا عبــد الــرحمن وآخــرون :                         مذكرات  -أ

  .٢٠١٠اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، 
عبـــــد اهللا عبـــــد الـــــرحمن ، علـــــم االجتمـــــاع الـــــسیاسي ،  -١ :                   كتب ملزمة -ب

   ٢٠٠٩اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، 
ــــــسیاسي ، -٢ ــــــم االجتمــــــاع ال ــــــي ســــــعد ، عل  إســــــماعیل عل

  .٢٠٠٩عیة ، اإلسكندریة ، دار المعرفة الجام
 الیوجد :   كتب مقترحة - .

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

ة القومیة ـ إصدار المركز القومي المجلة االجتماعی - ١
  .للبحوث االجتماعیة والقومیة 

  .المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة ، الكویت  - ٢
  .مجلة عالم الفكر ، الكویت  - ٣
  .مجلة العلوم االجتماعیة  - ٤
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    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي     مجدي أحمد بیومي.د

   ناجي بدر.د    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
: الرمز الكودي 

٠٣١١٦١٣٠٣٠ 

  :اسم المقرر 
مجتمعات علم اجتماع ال

 الجدیدة

  الثالثة  /الفرقة
 اللیسانس  /المستوى

  :التخصص 
        -   عملي  ٥٦   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد  اجتماع عام

 

التعریــف بمفهــوم المجتمعــات الجدیــدة ودراســة مجتمعــات العــالم   : هدف المقرر -٢
  .النامي 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن یتعـــرف الطالـــب علـــى التطـــورات العلمیـــة واالتجاهـــات . ٢.أ  :یم  المعلومات والمفاه-أ

  الحدیثة في المجتمعات الجدیدة
أن یتعـــرف الطالـــب علـــى التطـــورات العلمیـــة واالتجاهـــات . ٤.أ

 .الحدیثة في المجتمعات الجدیدة
أن یحدد الطالب  مشكالت العالم النامي واقتراح حلول . ٢. ب  : المهارات الذهنیة -ب

   .لها
أن یستخدم الطالب التناول التاریخي لظـواهر مجتمعـات . ٥.ب

  .العالم الثالث
ــــــــــــة -ج  المهــــــــــــارات المهنی

  :الخاصة بالمقرر 
أن یــــــستخدم الطالــــــب شــــــبكة االنترنــــــت فــــــي جمــــــع . ١. ١. ج

   .المعلومات عن المجتمعات الجدیدة
أن یصمم الطالب تخطیطًا لـبعض المـشروعات فـي . ٤. ٢. ج

  .المجتمعات الجدیدة
أن یـــــــستخدم الطالـــــــب االنترنـــــــت فـــــــي التعـــــــرف علـــــــى  . ١. د  : المهارات العامة -د

   .المجتمعات الجدیدة
أن یستخدم أسالیب حل المـشكالت فـي المجتمعـات . ٥.  د-٣

  .الجدیدة
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  : محتوي المقرر -٤
 الموضوع م  

عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

مــــــــــــدخل لدراســــــــــــة التــــــــــــوطین  ١
 والتنمیة 

٢ ٨ 

ــــوطین و  ٢ ــــي العــــالم الت ــــة ف التنمی
  الثالث 

٢ ٨ 

ـــــــوطین واإلصـــــــالح  ٣ إعـــــــادة الت
  الجذري 

٢ ٨ 

تنمیــــــة وتــــــوطین المجتمعــــــات  ٤
  الریفیة 

٢ ٨ 

ـــــــوطین واإلصـــــــالح  ٥ إعـــــــادة الت
  الزراعي 

٢ ٨ 

 ٢ ٨  تجربة المجتمعات الجدیدة  ٦
الواقــــع التنمــــوي بــــین منجــــزات  ٧

 التصمیم الرسمي 
٢ ٨ 

تعلم  أسالیب التعلـیم والـ-٥
:  

 محاضرات

 أسالیب التعلـیم والـتعلم -٦
للطــــــــــــالب ذوي القــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
  امتحان شفوي. ١ .أ.٧ األسالیب المستخدمة                     -أ

 امتحان تحریري. ٢.أ.٧
  األسبوع السابع. ١.ب.٧:                    التوقیت -ب

 رابع عشراألسبوع ال. ٢.ب.٧
   %٢٥  .١.ج.٧ :    توزیع الدرجات -. 

    %٧٥.  ٢.ب.٧
  %١٠٠المجموع  

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
  . علم اجتماع المجتمعات الجدیدة:عبد اهللا عبد الرحمن :                         مذكرات  -أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 مریم أحمد مصطفى ، الجماعات :علي عبد الرازق حلبي  -١ :                  كتب ملزمة -ب
والمجتمعـــات الجدیـــدة ، اإلســـكندریة ، دار المعرفـــة الجامعیـــة ، 

١٩٩٠.   
 مریم أحمد مصطفى ، الجماعات :علي عبد الرازق حلبي  -٢

والمجتمعـــات الجدیـــدة ، اإلســـكندریة ، دار المعرفـــة الجامعیـــة ، 
١٩٩٠.  

 التخطــــیط الحــــضري ، تحلیــــل :عبــــد الهــــادي محمــــد والــــي -١ :   كتب مقترحة - .
  ١٩٨٣نظري ومالحظات واقعیة ، دار المعرفة الجامعیة 

 توزیــع الفقــر فــي القریــة : عبــد الباســط عبــد المعطــي ٢-ج-٨
   .١٩٧٩المصریة ، دار الثقافة الجدیدة ، القاهرة ، 

 العــالم الثالــث وتحــدیات البقــاء ، ترجمــة أحمــد :جــاك لــوب  -٢
   .١٩٨٦بلبع ، عالم المعرفة ، الكویت ، أغسطس فؤاد 

 المجتمعـــــــات الریفیــــــة الجدیـــــــدة ، : ســــــامیة محمـــــــد جــــــابر -٣
   .١٩٨٨اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة 

 المـــدن الجدیــدة وحلـــم الــضواحي ، ترجمـــة : أیــو فـــنج إلــین -٤
  .١٩٩٠محمد أحمد غنیم ، دار المعرفة الجامعیة ، 

ــــــــــــة أو  -د ــــــــــــات علمی دوری
  الخ... رات نش

ة القومیة ـ إصدار المركز القومي المجلة االجتماعی - ١
  .للبحوث االجتماعیة والقومیة 

  .المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة ، الكویت  - ٢
  .مجلة عالم الفكر ، الكویت  - ٣
  .مجلة العلوم االجتماعیة  - ٤

The sociological review 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي    بهي أشرف ال.د 

   ناجي بدر.د    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
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وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
:  الرمز الكودي 

٠٣١١٦١٣٠٣١ 
  :اسم المقرر 

 سوسیولوجیا المعرفة والعلم
  الثالثة  /الفرقة
 اللیسانس  /المستوى

  :التخصص 
        -  عملي  ٤٨   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد  اع العام االجتم

 

تعریـــف الطـــالب بمفهـــوم المعرفـــة وكیفیـــة تكوینهـــا وعالقتهـــا   : هدف المقرر -٢
بالمجتمع ولتعریف بأهم رواده ، وأیضًا دراسة المعرفة والعلم 

  .في مختلف العلوم االجتماعیة
  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن یتفهم الطالب التطورات واالتجاهات التي یمـر بهـا . ٢. أ  :ات والمفاهیم  المعلوم-أ

   .تكوین المعرفة
أن یتعرف الطالب علـى العالقـة بـین المعرفـة والـوعي . ٤. أ

   .االجتماعي وبین الواقع االجتماعي
أن یتعـــرف الطالـــب علـــى منـــاهج البحـــث وأدواتـــه فـــي . ٥. أ

  .مجال علم اجتماع المعرفة
أن یستخدم الطالب المنهج العلمي في التعرف على . ١. ب  :ارات الذهنیة  المه-ب

   .خطوات تكوین المعرفة والعلم
أن یـــشخص الطالـــب المـــشكالت المعرفیـــة والعقبـــات . ٢. ب

  .المرتبطة به
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
أن یــــستخدم الطالــــب شــــبكة االنترنــــت فــــي جمــــع . ١. ١. ج

رف علـــى أهـــم أنمـــاط المعرفـــة فـــي المجتمـــع المعلومـــات للتعـــ
  .المصري 

أن أن ینفــذ الطالــب البحــوث المیدانیــة ، ودراســة . ١. ٢. ج
   .البحث االجتماعي في دراسة قضایا المعرفة

أن یصمم الطالـب تقـاریر علمیـة موضـوعیة عـن . ٢. ٢. ج
  .مستویات المعرفة في مجتمعه
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المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
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 ..ومجتمع مدني

الــب الحاســب اآللــي والمعلومــات فــي أن یــستخدم الط. ١. د  : المهارات العامة -د
   .تتبع أحدث أنواع المعرفة والعلم

أن یــتعلم الطالــب كیفیــة العمــل فــي جماعــة ، وكیفیــة . ٢. د
   .تناول قضایا معرفیة وعلمیة وتحلیلها

أن ینـــاقش الطالـــب اســـتخدام أســـالیب لحـــل مـــشكالت . ٥. د
 .المعرفة في مجتمعه 

  : محتوي المقرر -٤
 الموضوع م  

عدد 
 لساعاتا

عدد 
 المحاضرات

ــــــــم اجتمــــــــاع  ١ ــــــــصود بعل المق
 المعرفة 

١ ٤ 

التعریـــــــف بـــــــأهم رواد علـــــــم  ٢
 اجتماع المعرفة 

٢ ٨ 

ــــــــة بتكــــــــوین  ٣ ــــــــة المعرف عالق
 الوعي االجتماعي 

١ ٤ 

ــــــــة بتكــــــــوین  ٤ ــــــــة المعرف عالق
 األفكار االجتماعیة 

١ ٤ 

رفــة وتأثیرهــا فــي الفعــل المع ٥
 االجتماعي

١ ٤ 

یــــــــــــــــة األصــــــــــــــــول االجتماع ٦
 للمعرفة 

٢ ٨ 

بعــــــــــــــــــــــض المـــــــــــــــــــــــشكالت  ٧
االجتماعیــة المرتبطــة بــنمط 

 المعرفة 
٢ ٨ 

المعرفـــــــــــــــــــــــة وعالقتهـــــــــــــــــــــــا  ٨
 باألیدیولوجیة 

٢ ٨ 

  المحاضرة. ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
  عمل ابحاث.٢. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
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المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
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 ..ومجتمع مدني

 االختبار التحریري األسالیب المستخدمة                     -أ

 األسبوع الرابع عشر :                    التوقیت -ب
 %١٠٠ :    توزیع الدرجات -
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
وجي المعرفــــة والعلــــم ، دار المعرفــــة نبیــــل رمــــزي ، سوســــیول:                         مذكرات  -أ

  .١٩٩٩الجامعیة ، االسكندریة 
طــــــــه نجــــــــم ، المعرفــــــــة واألیدیولوجیــــــــة ، دار المعرفــــــــة  -١ :                   كتب ملزمة -ب

  .٢٠٠٥الجامعیة ، اإلسكندریة ، 
الــسید عبــد العــاطي الــسید ، سوســیولوجیا المعرفــة ، دار  -٢ :   كتب مقترحة - .

  .w٢٠٠٨  الجامعیة ، اإلسكندریة المعرفة
دوریات علمیة أو نـشرات  -د

  الخ... 
ة القومیة ـ إصدار المركز القومي المجلة االجتماعی - ١

  .للبحوث االجتماعیة والقومیة 
  .المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة ، الكویت  - ٢
  .مجلة عالم الفكر ، الكویت  - ٣
  .مجلة العلوم االجتماعیة  - ٤

The sociological review 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي    السید شحاته. د

   ناجي بدر. د    
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المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
: الرمز الكودي 

so٠٣١١٦١٣٠٢٧  
  :اسم المقرر 

 التدریب العملي
  الثالثة  /الفرقة
 اللیسانس  /المستوى

  :التخصص 
        ٤٨  عملي  ٢٤   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد  االجتماع العام

إعداد الطالب للقیام بمسوح اجتماعیة شـاملة أو بالعینـة   : هدف المقرر -٢
   .تغطي قطاعات المجتمع المختلفة

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن یتعرف الطالب على أهـم الظـواهر االجتماعیـة . ٣.أ   : المعلومات والمفاهیم-أ

   .التي یمكن أن یقوم بدراستها
 أن یحـــــدد الطالـــــب أهـــــم منـــــاهج البحـــــث واألدوات .٥.أ

وأســــــالیب القیــــــاس التــــــي تناســــــب الظــــــاهرة التــــــي یقــــــوم 
   .بدراستها

 أن یحـــــول الطالـــــب معـــــاییر وضـــــوابط الممارســـــة .٦. أ
ى واقــع عملــي فــي المهنیــة لعمــل الباحــث االجتمــاعي إلــ

 .أثناء تنفیذه 
أن یــستخدم الطالــب المــنهج العلمــي فــي التفكیــر . ١.ب  : المهارات الذهنیة -ب

   .في بحث الظواهر االجتماعیة
 أن یعد الطالب قائمـة بـأهم المـشكالت والظـواهر .٢.ب

   .االجتماعیة الصالحة للبحث
أن یحــدد الطالــب مجموعــة مــن األســئلة البحثیــة . ٤.ب

ها في خالل بحثه لظاهرة ما ویحاول إیجاد حلول لیتناول
 .لها 

ـــــة الخاصـــــة -ج  المهـــــارات المهنی
  :بالمقرر 

أن یجمـــع الطالـــب ویحلـــل ویـــستخدم مختلـــف . ١ .١.ج
المعلومــات التــي حــصل علیهــا مــن شــبكة االنترنــت فــي 

   .فهم
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 ..ومجتمع مدني

                                                           
 الطالــــب ویحلـــل البیانــــات الواقعیــــة أن یجمـــع. ٢ .١.ج
عــــن الظـــــاهرة التــــي یقــــوم بدراســـــتها ) الكمیــــة والكیفیــــة(

  .الظاهرة التي یبحثها 
أن یطبق الطالب بحثًا میـدانیًا ویجـري مـسحًا  .١ .٢.ج

   .اجتماعیًا لظاهرة ما
أن یـــــــــصمم الطالـــــــــب األداة البحثیـــــــــة التـــــــــي  .٢ .٢.ج

  .سیستخدمها في دراسة الظاهرة
 أن یــستخدم الطالـــب الحاســب اآللـــي فــي التـــدریب .١.د  :ات العامة  المهار -د

   .على البرامج والبحث عن المعلومات
 أن یمارس الطالب العمل الجماعي ویتعرف علـى .٢.د

  .أخالقیاته خالل إجراءه للبحث 
أن ینشأ لدى الطالب القـدرة علـى مناقـشة الظـاهرة . ٣.د

ضمن كافـة التي قام بدراستها من خالل بحث مكتوب یت
 .مراحل الدراسة 

  : محتوي المقرر -٤
 الموضوع  

  عدد
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

 م

١  
التدریب 
 النظري

٢ 
التدریب 
 العملي

٣  
الحاسب 

 اآللي

٣ ٢ ١ ٣ ٢ ١ 

١ 

مصادر 
المشكالت 
 البحثیة 

اختیار 
مجموعة 

من 
المشكالت 
 البحثیة 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٢ 

تحدید 
نوعیة 

المشكالت 
الصالحة 

 بحث لل

اختیار 
مشكلة 
واحدة 
تصلح 
 للبحث 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٣ 
خطة 
البحث 

تصور 
مقترح 

 +CC 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 
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 ..ومجتمع مدني

ومستلزما
 تها 

لخطة 
 بحث 

٤ 
مكونات 
 الخطة 

خطة 
بحث في 
صورتها 
 النهائیة 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٥ 

أسس 
جمع 
التراث 
 النظریة 

جمع تراث 
نظري 
حول 

 المشكلة 

 +CC 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٦  

أصول 
االقتباس 

ٕاجراءاته و 
وكیفیة 
كتابة 
  المراجع

تقسیم 
المادة 
النظریة 
لفصول 
 وكتابتها

 ٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

  المحاضرة. ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
  عمل ابحاث.٢. ٥

 أســـــــــــالیب التعلـــــــــــیم والـــــــــــتعلم -٦
  :للطالب ذوي القدرات المحدودة 

 الیوجد

  : تقویم الطالب -٧
   االمتحان التحریري.١.أ األسالیب المستخدمة          -أ

التـــدریب ( جمـــع تـــراث نظـــري وتـــصمیم أداة بحثیـــة .٢.أ
 )العملي

ـــــصل الدراســـــي (األســـــبوع الرابـــــع عـــــشر . ١.ب:                    التوقیت -ب مـــــن الف
  ) .   الثاني

مـــــن الفـــــصل الدراســـــي (األســـــبوع الثالـــــث عـــــشر  .٢.ب
 ) .الثاني

   %   ٥٠ . ١.ج :    توزیع الدرجات -  
   %       ٥٠. ٢.ج

  %١٠٠المجموع 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 تـــــــصمیم وتنفیـــــــذ البحـــــــوث :أعــــــضاء هیئـــــــة التـــــــدریس :                         مذكرات  -أ

  .االجتماعیة
 وتنفیــذ البحــث  غریــب محمــد ســید أحمــد ، تــصمیم- ١ :                   كتب ملزمة -ب

   .١٩٩٤االجتماعي ، دار المعرفة الجامعیة ، 
 محمــــد طلعـــــت عیـــــسى ، تــــصمیم وتنفیـــــذ البحـــــوث -٢

   .١٩٧١االجتماعیة ، مكتبة القاهرة الحدیثة ، 
 علــي عبـــد الــرازق جلبـــي وآخــرون ، منـــاهج البحـــث -٣

  .١٩٩٢االجتماعي ، دار المعرفة الجامعیة ، 
ج ي محمــــــد ، علــــــم االجتمــــــاع والمــــــنه محمــــــد علــــــ-١ :   كتب مقترحة - .

   .١٩٦٨ ، دار المعرفة الجامعیة ، ٣:   العلمي
 عبـــــــد الباســـــــط محمـــــــد حـــــــسني ، أصـــــــول البحـــــــث -٢

   .١٩٩٠ ، مكتبة وهبة ، ١١االجتماعي ، ط 
ــــــي -٣ ــــــاهج البحــــــث اإلعالن ــــــوال محمــــــد عمــــــر ، من  ن

  .١٩٦٨واالجتماعي ، مكتبة األنجلو المصریة ، 
... رات دوریات علمیـة أو نـش -د

  الخ
ة القومیة ـ إصدار المركز القومي المجلة االجتماعی - ١

  .للبحوث االجتماعیة والقومیة 
  .المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة ، الكویت  - ٢
  .مجلة عالم الفكر ، الكویت  - ٣
  .مجلة العلوم االجتماعیة  - ٤
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
:  الرمز الكودي 

so٠٣١١٦١٣٠٣٢  
  :اسم المقرر 

 مادة االنتساب
   الثالثة/الفرقة 
  اللیسانس/المستوى 

  :التخصص 
    -   عملي  ٤٨   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد  علم اجتماع عام

 

التعریــف بالــدیكولوجیا البریــة مــن خــالل دراســة العالقــة بــین   : هدف المقرر -٢
ـــــسان والبیئـــــة والتعـــــرف بالنظـــــام األســـــري وأثـــــر التغیـــــر  اإلن

  .االجتماعي علیه 
  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

ف الطالـــــب علـــــى االتجاهـــــات الحدیثـــــة فـــــي أن یتعـــــر  .٢. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
  .دراسة النظام األسري 

أن یتعرف الطالب علـى الظـواهر والمـؤثرات المختلفـة  .٣. أ
  .في دراسة البیئة وأثرها عى المجتمع 

أن یتعــــرف الطالــــب علــــى العلــــوم ذات الــــصلة بعلــــم  .٤. أ
االجتمـــاع ودراســـة البیئـــة وكـــذلك طبیعـــة القائمـــة بـــین البیئـــة 

  .وكذلك إدراة البیئة وعالقة ذلك بالتنمیة المستداموالجریمة 
أن یشخص الطالب المشكالت البیئیة واقتراح حلول . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب

  .مختلفة لها 
أن یتعـــــــــرف الطالـــــــــب علـــــــــى التطـــــــــور التـــــــــاریخي . ٥. ب

 .للمشكالت األسریة وأثرها على المجتمع 
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
أن یــــستخدم الطالــــب شــــبكة االنترنــــت فــــي جمــــع . ١. ١. ج

  .معلومات عن الشمكالت األسریة 
أن یصمم الطالـب بحـوث فـي األسـرة ومـشكالتها . ١. ٢. ج

 . وأسباب تلك المشكالت
أن یـــستخدم الطالـــب االنترنـــت فـــي اإلطـــالع والبحـــث . ١. د  : المهارات العامة -د
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 .ة والبیئة عن المعلومات التي تخص المشكالت األسری

  : محتوي المقرر -٤
 الموضوع م  

عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

 ٢ ٨ النظام األسري  ١
 ٢ ٨ الزواج وتكوین األسرة  ٢

٣ 
مفهومــــــــــــــــــــــــه (الــــــــــــــــــــــــزواج 

 ) ومحدداته
٢ ٨ 

 ٢ ٨ االختیار الزواجي  ٤
 ٢ ٨ البیئة  ٥

٦ 
علــــــــم االجتمــــــــاع ودراســــــــة 

 البیئة 
٢ ٨ 

  
  المحاضرة. ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥

  عمل ابحاث.٢. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
 االمتحان التحریري األسالیب المستخدمة                     -أ

 األسبوع الرابع عشر :                    التوقیت -ب
  %١٠٠  :    توزیع الدرجات -  
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
راســــات أســــریة د: أعــــضاء هیئــــة التــــدریس بقــــسم االجتمــــاع :                         مذكرات  -أ

 .وبیئیة 
 ال یوجــد  :                   كتب ملزمة -ب
 دراسـة فـي الثقافـة ؛فـي  الـسلوك االنحرا: عدلي الـسمري -١ :   كتب مقترحة -==

   .١٩٩١الجانحة ، اإلسكندریة ،دار المعرفة الجامعیة ، 
 صور مـن الجریمـة ، القـاهرة : محمد خیري محمد علي -٢

   .١٩٩٦، مكتبة القاهرة الحدیثة ، 
ـــــائي ، اإلســـــكندریة ، دار ٣ ـــــسید شـــــتا ، االجتمـــــاع الجن ـــــ ال ـ

  .١٩٨٧المعرفة الجامعیة ، 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

ات دوریات علمیة أو نـشر  -د
  الخ... 

ة القومیة ـ إصدار المركز القومي المجلة االجتماعی - ١
  .للبحوث االجتماعیة والقومیة 

  .المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة ، الكویت  - ٢
  .مجلة عالم الفكر ، الكویت  - ٣
  .مجلة العلوم االجتماعیة  - ٤
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