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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 

 ..ع مدنيومجتم
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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 

 ..ع مدنيومجتم

  توصیف مقرر دراسي
        

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١    
: الرمز الكودي 

so٠٣١١٦١٢٠١٢ 
  :اسم المقرر 

 علم االجتماع الریفي
  الثانیة / الفرقة
  اللیسانس /مستوى

  :التخصص 
  -  عملي  ٥٦   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد  ع ریفىعلم اجتما

 

التعریــف بـــالعلم ومجاالتـــه ومنــاهج دراســـة القریـــة ، بـــالتركیز   : هدف المقرر -٢
  .على القریة المصریة

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن یتعـــــرف الطالـــــب علـــــى العلـــــوم ذات العالقـــــة بعلـــــم . ٤.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

االقتصاد ، االنثربولوجیا ، الجغرافیـا : ع الریفي مثل االجتما
.  
أن یحــــــدد الطالــــــب الــــــصیاغة البحثیــــــة الرئیــــــسیة فــــــي . ٥.أ

المجتمـــــع الریفـــــي ، ومنـــــاهج البحـــــث وأدواتـــــه التـــــي یمكــــــن 
 .االستعانة بها 

أن یتعــرف الطالــب علــى كیفیــة تــشخیص المــشكالت . ٢.ب  : المهارات الذهنیة -ب
  . المجتمع الریفي المصري واقتراح الحلول لها في

 .أن یحدد الطالب التطور التاریخي لدراسات األسرة . ٥.ب
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
أن یتعــــــرف الطالـــــــب علـــــــى البیانـــــــات التاریخیـــــــة . ١. ١.ج

  .للتطور االجتماعي في المجتمع الریفي 
ـــة تطیبـــق البحـــوث . ٢. ١.ج ـــب علـــى كیفی أن یتعـــرف الطال

  . وٕاجراء المسوح االجتماعیة في القریةالمیدانیة
أن یـــــستخدم الطالـــــب شـــــبكة االنترنـــــت فـــــي اإلطـــــالع . ١.د  : المهارات العامة -د

والبحـــــث عـــــن التغیـــــر االجتمـــــاعي داخـــــل القریـــــة المـــــصریة 
  ومظاهره
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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 

 ..ع مدنيومجتم

  : محتوي المقرر -٤
عدد   الموضوع  م  

  الساعات
عدد 

  المحاضرات
علـــــــــم االجتمـــــــــاع الریفـــــــــي   ١

  ٢  ٨  ) وعالتعریف والموض(
مجــــــاالت علــــــم االجتمــــــاع   ٢

  ٢  ٨  .الریفي 
  ٢  ٨  المنهج في دراسة القریة   ٣
ــــــــى   ٤ دراســــــــات وبحــــــــوث عل

  ٢  ٨  ة في مصر یالقر 
  ٢  ٨  القریة المصریة   ٥
الــــــــــــــــــــنظم االجتماعیــــــــــــــــــــة   ٦

االقتــــــصادي ، العــــــائلي ، (
  للقریة المصریة ) القیمي

٢  ٨  

ــــــــر   ٧ ــــــــة وتغیی ــــــــة الریفی التنمی
    ٢  ٨  .المجتمع القروي 

   المحاضرات.١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
  عمل أبحاث.٢. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 ال یوجد

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

  االمتحان التحریري.٢.أ
  األسبوع السابع . ١.ب           :         التوقیت -ب

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

   %٧٥ .٢.ج
   %١٠٠: المجموع 

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
ســكندریة ،  علــم االجتمــاع الریفــي ، اإل:نــاجي بــدر إبــراهیم :                         مذكرات  -أ

٢٠٠٩.  
 ال یوجـــد :                   كتب ملزمة -ب
 علم االجتماع الریفي ، دار الثقافة للطباعـة :علي فؤاد  -١ :   كتب مقترحة -==

   .١٩٧٣والنشر ، 
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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 

 ..ع مدنيومجتم

 المجتمــــع القــــروي وثقافتــــه ، ترجمــــة : روبــــرت رد فیلیــــد -٢
 . ١٩٧٣فاروق العادلي ، الهیئة المصریة العامة للكتاب 

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  دةأستاذ الما
  رئیس مجلس القسم العلمي     ناجي بدر إبراهیم.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 

 ..ع مدنيومجتم

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
:  الرمز الكودي

٠٣١١٦١٢٠١٣ 

  :اسم المقرر 
علم اجتماع اإلتصال 

 مواالعال

   االولى /الفرقة
  اللیسانس/ المستوى

  :التخصص 
  -  عملي  ٥٦   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد  واالعالم علم االتصال

 

إكــــــــساب الطالــــــــب معلومــــــــات حــــــــول االتــــــــصال اإلنــــــــساني   : هدف المقرر -٢
  .والجماهیري ومقوماته ونظریاته 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
هــم النظریــات العلمیــة فــي دراســة أن یحــدد الطالــب أ . ١-أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

   .علم اجتماع االتصال واإلعالم
أن یتعـــــرف الطالـــــب علـــــى التطـــــورات واالتجاهـــــات . ٢-أ

   .الحدیثة في دراسة االتصال الجماهیري ووسائله
أن یحــدد الطالــب الظــواهر والمــؤثرات المختلفــة فــي . ٣. أ

  .دراسة علم اجتماع االتصال واإلعالم
أن یــستخدم الطالــب المــنهج العلمــي فــي التفكیــر فــي . ١.ب   : المهارات الذهنیة-ب

   .دراسته لعلم اجتماع االتصال واإلعالم
أن یحــدد الطالــب التــساؤالت البحثیــة فــي نطــاق علــم . ٣. ب

  .اجتماع االتصال واإلعالم
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
 أن یجمع الطالب ویحلل المعلومات المختلفـة فـي. ١ .٢.ج

   .مجال التصال واإلعالم باستخدام شبكة
 أن یجمــــع الطالــــب البیانــــات الكمیــــة والكیفیــــة فــــي .٢ .٢.ج

   .مجال علم اجتماع االتصال واإلعالم
 أن یطبـــــــق الطالـــــــب مــــــــسحًا اجتماعیـــــــًا إلحــــــــدى .٣ .٢.ج

  .الظواهر في نطاق علم اجتماع االتصال واإلعالم
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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 

 ..ع مدنيومجتم

ب الحاسب اآللي فـي اإلطـالع علـى أن یستخدم الطال. ١.د  : المهارات العامة -د
  .أهم المعلومات المرتبطة بمجال االتصال واإلعالم 

أن ینـــاقش الطـــالب مختلـــف الظـــواهر فـــي إطـــار علـــم . ٣.د
  .اجتماع االتصال واإلعالم

  : محتوي المقرر -٤
  

  

 الموضوع م
  عدد

 الساعات
عدد 

 المحاضرات
مدخل لدراسـة االتـصال  ١

 الجماهیري 
٢ ٨ 

ــــــــــصود ٢ ــــــــــالمجتمع المق  ب
 الجماهیري 

٢ ٨ 

مقومـــــــــــــات االتـــــــــــــصال  ٣
 الجماهیري 

٢ ٨ 

نظریـــــــــــــات االتـــــــــــــصال  ٤
 الجماهیري 

٢ ٨ 

 ٢ ٨ الرأي العام والدعایة  ٥
ــــــــــــــــصال  ٦ وســــــــــــــــائل االت

 الجماهیري 
٢ ٨ 

عالقـــــــــــــــــة االتـــــــــــــــــصال  ٧
 الجماهیري بالتنمیة 

٢ ٨ 

 محاضرات  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
لم  أســــالیب التعلــــیم والــــتع-٦

للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 
  :المحدودة 

 الیوجد

  : تقویم الطالب -٧
 إمتحان تحریرى األسالیب المستخدمة                     -أ

 اإلسبوع الرابع عشر:                    التوقیت -ب
 %١٠٠ :    توزیع الدرجات -  
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 علم اجتماع االتصال الجمـاهیري ، :جمال مجاهد وآخرون                :          مذكرات  -أ

  .٢٠١٠اإلسكندریة ، دار المعرفة 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 

 ..ع مدنيومجتم

ـــــــصال :جمـــــــال مجاهـــــــد وآخـــــــرون  -١ :                   كتب ملزمة -ب ـــــــم اجتمـــــــاع االت  عل
  .٢٠١٠الجماهیري ، اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة 

 علـم اجتمـاع اإلعـالم ، اإلسـكندریة ، دار : طـه محمـد  -٢
  .٢٠٠٢المعرفة الجامعیة 

 ال یوجــــد :   كتب مقترحة - .

دوریات علمیة أو نشرات  -د
  الخ... 

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

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

The sociological review  

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    مجدى بیومى. 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 

 ..ع مدنيومجتم

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  :ت المقرر  بیانا-١
:  الرمز الكودي 

so٠٣١٦١١٢٠١٤ 

  :اسم المقرر 
التحلیل السوسیولوجي لبنیة 

 المجتمع المصري

  الثانیة  /الفرقة
 اللیسانس/ مستوى    

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

 

ي مختلــف التعریــف بــالواقع االجتمــاعي للمجتمــع المــصري فــ  : هدف المقرر -٢
مراحلـــــــه التاریخیـــــــة وكـــــــذلك بالتیـــــــارات الفكریـــــــة والحركـــــــات 

  .  االجتماعیة في مر على مختلف العصور 
  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن یتعـــرف الطالـــب علـــى أهـــم التطـــورات فـــي التـــاریخ . ٢. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

  .االجتماعي لمصر 
ستحدثة التـي یمكـن أن یحدد الطالب أهم الظـواهر المـ. ٣. أ

دراســــتها فــــي إطــــار التحلیــــل الــــسوسیولوجي لبنیــــة المجتمــــع 
  .المصرى

أن یحدد الطالب أهم المشكالت البحثیـة التـي یمكـن . ٢. ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .بحثها واقتراح حلول مختلفة لها 

ـــف المراحـــل التاریخیـــة . ٣. ب ـــب بـــین مختل ـــارن الطال أن یق
 خــــالل تكــــوین رؤیــــة نقدیــــة لتــــاریخ مــــصر االجتمــــاعي مــــن

  .لمختلف المراحل 
أن یمیـــز الطالـــب بــــین طبیعـــة القیــــادة فـــي مختلــــف .  ٥.ب

 .المراحل التاریخیة
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
أن یجمــع الطالــب ویحلــل معلومــات عــن التعلــیم . ١. ١. ج

  .في مصر مستخدمًا شبكة االنترنت 
دانیًا عـــــــن التعلـــــــیم تـــــــصمیم وتطبیـــــــق بحثـــــــًا میـــــــ. ٢. ١. ج

  .ومشكالته 
تـــــــصمیم وتطبیـــــــق بحثـــــــًا میـــــــدانیًا عـــــــن التعلـــــــیم . ١. ٢. ج
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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 

 ..ع مدنيومجتم

 .ومشكالته 

ــــي فــــي . ١. د  : المهارات العامة -د ــــب إمكانیــــات الحاســــب اآلل أن یــــستخدم الطال
جمـــــع مـــــادة علمیـــــة عـــــن التحلیـــــل الـــــسوسیولوجي للمجتمـــــع 

 .المصري وأهم قضایاه 
  : محتوي المقرر -٤
  

  

دد ع الموضوع م
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

 ٢ ٨ تعریفات ومفهومات القیادة  ١
القیــــــــــادة الكاریزمیــــــــــة فــــــــــي  ٢

 ٢ ٨ أعمال ماكس فیبر 
 ٢ ٨ نشأة عبد الناصر  ٣
أهـــم القـــرارات التـــي اتخـــذت  ٤

 ٢ ٨ من خالل عبد الناصر

أهــم األحــداث الــسیاسیة فــي  ٥
 ٢ ٨ عهد عبد الناصر 

 ٢ ٨ نشأة السادات  ٦
رارات واألحــــــــداث أهــــــــم القــــــــ ٧

 ٢ ٨ السیاسیة 

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

للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 
  :المحدودة 

  ال یوجد
 

  : تقویم الطالب -٧
 االمتحان التحریري. ٢. أ.٧ األسالیب المستخدمة                     -أ

 األسبوع الرابع عشر. ٢. أ.٧:                   التوقیت -ب
 %١٠٠المجموع  :    توزیع الدرجات -. 
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 القیادة الكاریزمیة والتغیر السیاسي في :مجدي أحمد بیومي :                         مذكرات  -أ

  .٢٠١٠ مصر ، اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة
ـــــــسوسیولوجي لتـــــــاریخ مـــــــصر ،  :                   كتب ملزمة -ب ـــــــل ال مـــــــریم أحمـــــــد ، التحلی

 .٢٠٠٥اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة 
 ال یوجد :   كتب مقترحة -==
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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 

 ..ع مدنيومجتم

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

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

  .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     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 

 ..ع مدنيومجتم

   مقرر دراسيتوصیف
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
: الرمز الكودي 

so٠٣١١٦١٢٠١٥ 

  :اسم المقرر 
سوسیولوجیا الثقافة 

 والشخصیة

  الثانیة  /الفرقة
 اللیسانس/ مستوى 

  :التخصص 
  -ملي      ع٤٨   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد  علم االجتماع الثقافى

 

التعریــف بموضــوع الثقافــة وعناصــرها وخصائــصها وبمفهــوم   : هدف المقرر -٢
  .الشخصیة وأنواعها 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن یتعــرف الطالـــب علـــى النظریــات الخاصـــة بتفـــسیر . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

  .كل من الثقافة والشخصیة 
شتركة بــــین كــــل مــــن أن یعــــرف الطالــــب العالقــــة المــــ. ٤. أ

  .الثقافة والشخصیة 
أن یتعـــرف الطالـــب علـــى الطـــرق واألدوات والمنـــاهج . ٥. أ

 .التي تعینه على دراسة الشخصیة 
أن یستخدم الطالب المنهج العلمي في دراسة الثقافة . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب

  .وأیضًا الشخصیة 
أن یكــــون لــــدى الطالــــب القــــدرة علــــى أن یــــشخص . ٢. ب
  مشكالت واقتراح الحلول في مجال الثقافةال
 .أن یجرب الطالب التفكیر الناقد للثقافة . ٣. ب

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یــــستخدم الطالــــب شــــبكة االنترنــــت فــــي جمــــع . ١. ١. ج
  .المعلومات عن الثقافة وأثرها على الشخصیة 

 تعلم الطالـــــــــب كیفیـــــــــة دراســـــــــة الثقافـــــــــةأن یـــــــــ. ١. ٢. ج
  .والشخصیة باستخدام طرق ومناهج البحث االجتماعي 

أن ننمـــــي قـــــدرة الطالـــــب علـــــى تـــــصمیم األدوات . ٢. ٢. ج
  .البحثیة وتطبیقها في مجال دراسة الثقافة والشخصیة 
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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 

 ..ع مدنيومجتم

ـــــة . ٤. ٢. ج أن یـــــصمم الطالـــــب بعـــــض مـــــشروعات التنمی
 .االجتماعیة في المجال الثقافي 

  .الطالب قضیة ثقافیة بطریقة جماعیة أن یناقش . ٢. د  : المهارات العامة -د
أن یحــــــدد الطالـــــــب بعـــــــض القـــــــضایا الثقافیـــــــة فـــــــي .  ٣. د

  .المجتمع بصورة مكتوبة 
أن یــستخدم الطالــب أســالیب لحــل المــشكالت الثقافیــة . ٥. د

 .والشخصیة 
  : محتوي المقرر -٤
 الموضوع م  

عــــــــــــــــــــدد 
 الساعات

عـــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
 المحاضرات

ــــــــة  ١ التعریــــــــف بمفهــــــــوم الثقاف
 ا وعناصره

٢ ٨ 

ـــــــــــالعلوم  ٢ ـــــــــــة ب عالقـــــــــــة الثقاف
 األخرى 

١ ٤ 

تحلیــــــل األشــــــكال واألنمــــــاط  ٣
 الثقافیة 

١ ٤ 

 ٢ ٨ العملیات السیوثقافیة  ٤
 ١ ٤ التعریف بمفهوم الشخصیة  ٥

دراســــــــــة نمــــــــــط الشخــــــــــصیة  ٦
 المصریة التقلیدیة 

٢ ٨ 

 ١ ٤ نظریات تفسیر الشخصیة  ٧

دراســـــــات تطبیقیـــــــة للتـــــــأثیر  ٨
الثقافـــــــــــــة المتبـــــــــــــادل بـــــــــــــین 

 والشخصیة 
٢ ٨ 

   المحاضرات.١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
  عمل أبحاث.٢. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  
 الیوجد

  : تقویم الطالب -٧
 االختبار التحریري األسالیب المستخدمة                     -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 

 ..ع مدنيومجتم

 األسبوع الرابع عشر       :             التوقیت -ب
 % ١٠٠ :    توزیع الدرجات -
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 علـــم االجتمـــاع الثقـــافي ، دار المعرفـــة :محمـــد أحمـــد بـــدوي :                         مذكرات  -أ

  .٢٠٠٧الجامعیة ، اإلسكندریة 
ـــة إبـــراهیم             :        كتب ملزمة -ب ـــافي ، اإلســـكندریة ، دار :نهل  علـــم االجتمـــاع الثق

  .٢٠٠٨المعرفة الجامعیة 
 المجتمـــع والثقافـــة والشخـــصیة ، :علـــي عبـــد الـــرازق حلبـــي  :   كتب مقترحة - .

 ١٩٩٨اإلسكندریة ، دار المعارف الجامعیة 
دوریات علمیة أو نـشرات  -د

  الخ... 
لقومیة ـ إصدار المركز القومي ة االمجلة 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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  :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 

 ..ع مدنيومجتم

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
:  الرمز الكودي 

so٠٣١١٦١٢٠١٦  
  :اسم المقرر 

 علم اجتماع األسرة  
  الثانیة / الفرقة
 اللیسانس / مستوى

  :التخصص 
 اجتماع

 -    عملي٥٦   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد

 

التعریف باألسرة كمؤسسة اجتماعیـة داخـل المجتمـع والتأكیـد   : هدف المقرر -٢
  .على دورها وأهمیتها 

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

  .االجتماعیة داخل األسرة 
 أهــــــم التطــــــورات العلمیــــــة أن یتعــــــرف الطالــــــب علــــــى. ٢. أ

  واالتجاهات النظریة الحدیثة في العالقات داخل األسرة
أن یتعــــرف الطالــــب علــــى أهــــم الظــــواهر والمـــــؤثرات . ٣. أ

 .االجتماعیة التي تطرأ على األسرة 
أن یحــدد الطالــب المــشكالت األســریة ویقتــرح حلــول . ٢. ب  : المهارات الذهنیة -ب

 .لها 
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :لخاصة بالمقرر ا

أن یستخدم الطالب المعلومات المختلفة وشبكة . ١. ١. ج
االنترنـــت فـــي تحلیـــل المـــشكالت األســـریة ، مـــع بیـــان أهـــم 

  .أسبابها 
أن ینفـــــذ الطالـــــب البحـــــوث العلمیـــــة فـــــي دراســـــة . ١. ٢. ج

 .األسرة ومشكالتها 
 األســریة أن یــستخدم الطالــب أســالیب حــل المــشكالت. ٥. د  : المهارات العامة -د

 .سواء على مستوى األفراد أو في إطار مؤسسي 
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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 

 ..ع مدنيومجتم

  : محتوي المقرر -٤
  

  
 الموضوع م

عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

التحلیــــــــــــــــل االجتمــــــــــــــــاعي  ١
 لدراسة األسرة ونظریاته 

٢ ٨ 

األســـــــــــرة فـــــــــــي الـــــــــــدیانات  ٢
 السماویة 

٢ ٨ 

 ٢ ٨ الزواج ومفهومه  ٣
 ٢ ٨ االختیار الزواجي  ٤
 ٢ ٨ وظائف األسرة  ٥
 االجتماعیـــــــــة تالمـــــــــشكال ٦

 التي تواجهه 
٢ ٨ 

التحلیــــــــــــــــل االجتمــــــــــــــــاعي  ٧
 لمفهوم البیئة 

٢ ٨ 

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

للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 
  :المحدودة 

  ال یوجد
 

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

  االمتحان التحریري.٢.أ.٧
   األسبوع السابع . ١.ب.٧:                    التوقیت -ب

  األسبوع الرابع عشر . ٢.ب.٧
   %٢٥  امتحان شفوي . ١.ج.٧ :    توزیع الدرجات -. 

    %٧٥امتحان تحریري. ٢.ج.٧
  %١٠٠: المجموع 

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 . أشرف البهي ، علم االجتماع األسرة :السید شحاته :                         مذكرات  -أ

 ال یوجـــد  :                   كتب ملزمة -ب
 األســـرة والحیـــاة العائلیـــة ، دار المعرفـــة : ســـناء الخـــولي -١ :   كتب مقترحة -==

   .١٩٩٦االجتماعیة ، 
 أحكــــام األحــــوال الشخــــصیة لغیــــر : حــــسن فــــرج  توفیــــق-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 

 ..ع مدنيومجتم

   .١٩٨٠ المسلمین ، مؤسسة الثقافة الجامعیة 
  .١٩٧٥ صحة األسرة ، القاهرة ، : نفیسة حسین -٣
 محمــد عــاطف غیــث ، خــصائص العائلــة المــصریة قبــل -٤

وبعـــــــد التغییـــــــر ، اإلســـــــكندریة ، دار المعرفـــــــة الجامعیـــــــة ، 
١٩٦٢.  

ـــــــزواج والع: ســـــــناء الخـــــــولي -٥ ـــــــات األســـــــریة ، دار  ال الق
  .١٩٨٢المعرفة االجتماعیة ، 

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
  .جتماعیة مجلة العلوم اال - 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 

 ..ع مدنيومجتم

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
:  الرمز الكودي 

so٠٣١١٦١٢٠١٧  
  :اسم المقرر 

 عملىتدریب 
  االولى / الفرقة

  اللیسانس/المستوى 
  :التخصص 
  ٤٨  عملي  ٢٤  نظري:  راسیة عدد الوحدات الد  اجتماع عام

 

معایــشة الطــالب لبرنــامج العمــل الیــومي االخــصائي االجتمــاعي فــي   : هدف المقرر -٢
مجـــاالت الرعایـــة االجتماعیـــة المختلفـــة ممــــا یكـــسبه قـــدرًا كافیـــًا مــــن 

   .ات التي تؤهله لممارسة العمل االجتماعيالمعلومات والخبر 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أن یتعــــرف الطالــــب علــــى ضــــوابط الممارســــة المهنیــــة لعمــــل . ٦. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
 .االخصائي االجتماعي 

ــــــي تواجــــــه . ٢. ب  : المهارات الذهنیة -ب ــــــب علــــــى أهــــــم المــــــشكالت الت أن یتعــــــرف الطال
  . عمله وطرح حلول لها االخصائي في

أن تنــشأ لــدى الطالــب رؤى نقدیــة حــول مختلــف المؤســسات . ٣. ب
 .التي یقوم بدراستها ومدى فعالیة دور األخصائي االجتماعي فیها 

ــــة الخاصــــة -ج  المهــــارات المهنی
  :بالمقرر 

أن یجمـــع الطالـــب ویحلـــل المعلومـــات المختلفـــة عـــن دور . ١. ١. ج
لــــف المؤســـــسات باســـــتخدام شـــــبكة األخــــصائي االجتمـــــاعي فـــــي مخت

  .االنترنت 
أن یجمــع الطالــب البیانــات مــن خــالل الزیــارات المیدانیــة . ٢. ١. ج

  .ویعد تقاریر عنها 
أن یجمــع الطالــب البیانــات مــن خــالل الزیــارات المیدانیــة . ٢. ١. ج

 .ویعد تقاریر عنها 
آللـــي فـــي الحـــصول أن یـــستخدم الطالـــب إمكانـــات الحاســـب ا. ١. د  : المهارات العامة -د

   .على المعلومات وكذلك في التدریب على برامج الحاسب اآللي
  .أن یقسم الطالب لمجموعات في الزیارات . ٢. 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 

 ..ع مدنيومجتم

ـــة كوســـیلة لتوصـــیل مـــا . ٣. د ـــاریر المكتوب أن یـــستخدم الطـــالب التق
لـــدیهم مـــن معلومـــات وأفكـــار حـــول دور األخـــصائي االجتمـــاعي فـــي 

 .ینمي لدیهم روح العمل الجماعي مختلف المؤسسات المیدانیة مما 
  : 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 

دور 

األخصائي 

االجتماعي 

في المدرسة 

 االبتدائیة

زیارة 
مدرسة 
اإلمام 
محمد 
عبده 
 االبتدائیة

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٢ 

دور 

األخصائي 

االجتماعي 

في 

 المستشفى

زیارة 
مستشفى 
دمنهور 

 العام

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٣ 

دور 

األخصائي 

االجتماعي 

في 

الجمعیات 

 التطوعیة

زیارة 
االتحاد 
اإلقلیمي 
للجمعیات 

 األهلیة

Access 

- adv 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٤ 

دور 
األخصائي 
االجتماعي 

في 
المؤسسات 

 العقابیة

سجن 
 دمنهور

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

دار دور  ٥

Internet 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ 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 

 ..ع مدنيومجتم

  
األخـــصائي 
االجتمــاعي 
ـــــــــــــــي دور  ف
رعایـــــــــــــــــــــــــة 

 األیتام 

الرعایـــــــــــــــــــة 
االجتماعیــة 

 للبنات 

   المحاضرة.١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
  التدریب العملي.٢. ٥

 أســــــــــالیب التعلــــــــــیم والــــــــــتعلم -٦
للطـــالب ذوي القـــدرات المحـــدودة 

:  

  ال یوجد
 

  : تقویم الطالب -٧
  االمتحان التحریري . ١.أ.٧                      :سالیب المستخدمة األ-أ

 ) التدریب العملي(حضور الزیارات وكتابة التقاریر . ٢.أ.٧
  ) .  من الفصل الدراسي الثاني( األسبوع الرابع عشر .١.ب.٧:                    التوقیت -ب

 ) .ثانيمن الفصل الدراسي ال(األسبوع الثالث عشر . ٢.ب.٧
   %   ٥٠ . ٢.ج.٧ :    توزیع الدرجات -. 

   %٥٠.  ٣.ج.٧
  %١٠٠المجموع  

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
  . مجاالت الرعایة االجتماعیة:أعضاء هیئة التدریس :                         مذكرات  -أ

 یوجدال :                   كتب ملزمة -ب
ــــة دیــــاب  -١ :   كتب مقترحة -== ، القــــاهرة ،  دور الحــــضانة ، النهــــضة المــــصریة:فوزی

١٩٨٦  
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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 

 ..ع مدنيومجتم

 تشریعات الطفولة ، دار الجامعـة الجدیـدة ، :همام محمد زهران  -٢
   .٢٠٠٥اإلسكندریة ، 

، دار المعرفة د ، مقدمة في علم اجتماع التربیةحمدي علي أحم -٣
  .١٩٩٤الجامعیة ، 

...  علمیة أو نشرات دوریات -د
  الخ

 مجلة العلوم االجتماعیة
 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    اشرف البهى. 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 

 ..ع مدنيومجتم

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
:  الرمز الكودي 

٠٣١١٦١٢٠١٨ 
  :اسم المقرر 

 علم االجتماع الحضري
   الثانیة /الفرقة

  اللیسانس/ستوى م
  :التخصص 

        -   عملي  ٥٦   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد  علم االجتماع الحضري

 

التعریــف بمفهــوم المدنیــة باعتبارهــا أســاس الدراســة فــي علــم   : هدف المقرر -٢
   .االجتماع الحضري ومعرفة نشأتها ونموها وخصائصها

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

  .  الحدیثة في علم االجتماع الحضري 
تعــرف الطالــب علــى التطــورات العلمیــة الحدیثــة أن ی. ٢.  أ

  .في علم االجتماع الحضري 
أن یكـــون لـــدى الطالـــب القـــدرة علـــى معرفـــة الظـــواهر . ٣. أ

 .والمشكالت المختلفة في علم االجتماع الحضري
أن یتعرف الطالب على المناهج العلمیة المستخدمة . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب

   .في علم االجتماع الحضري
أن یحـــــدد الطالـــــب المـــــشكالت فـــــي علـــــم االجتمـــــاع . ٢. ب

 .الحضري ووضع الحلول لها 
 .الب على التطور التاریخي للمدنیةأن یتعرف الط. ٣. ب

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یستخدم الطالب االنترنت فـي جمـع وتحلیـل . ١. ١. ج
  ضريالمعلومات المختلفة عن أهم مشكالت المجتمع الح

أن یكتب الطالب تقـاریر علمیـة موضـوعیة ألهـم . ٢. ٢. ج
 مشكالت المجتمع الحضري

أن یستخدم الطالب األسالیب العلمیة لحل المشكالت . ٥. د  : المهارات العامة -د
 التي تظهر في المدنیة سواء على مستوى األفراد أو المدن
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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 

 ..ع مدنيومجتم

  : محتوي المقرر -٤
 الموضوع م  

عدد 
 الساعات

عدد 
 راتالمحاض

التحلیــــــــــــــــل االجتمــــــــــــــــاعي  ١
 لمفهوم المجتمع المحلي 

٢ ٨ 

التزایـــد الـــسكاني وتحـــدیات  ٢
 األزمة الحضریة 

٢ ٨ 

التحلیــــــــــــــــل االجتمــــــــــــــــاعي  ٣
لمـــــــــــــــــشكالت المجتمـــــــــــــــــع 

 الحضري
٢ ٨ 

 ٢ ٨ المناطق العشوائیة ٤
ــــــــــة  ٥ ــــــــــسیاسات االجتماعی ال

 وتحدیات األزمة الحضریة 
٢ ٨ 

االتجاهـــــات النظریـــــة فـــــي  ٦
 االجتمـــــــــاع دراســـــــــة علـــــــــم

 الحضري 
٢ ٨ 

أهــــــم القــــــرارات واألحــــــداث  ٧
 السیاسیة 

٢ ٨ 
  

 المحاضرات  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  الیوجد
 

  : تقویم الطالب -٧
  متحان الشفوي. ١.أ األسالیب المستخدمة                     -أ

 متحان التحریري اال.٢.أ
  األسبوع السابع. ١.ب:                    التوقیت -ب

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

  %٧٥ .٢.ج
  %١٠٠المجموع  

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
  .٢٠٠٤علم االجتماع الحضري ، :أشرف البهي :                         مذكرات  -أ



 
 
 

     
   

  

    
=========================================================  

===========================================================================                
      ٠٤٥٣٣١١٦٧٩   فاكس  -٠٤٥٣٣٠٠٤١٥:                                           ت البحیرة – دمنھور –الجمھوریة /  ش–مجمع الكلیات                    

com.DamanhourArts@info:mail-E                                       com.DamanhourArts.www: website
                                           

  :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 

 ..ع مدنيومجتم

علـم االجتمـاع الحـضري بـین : السید عبد العاطي الـسید -١ :                   كتب ملزمة -ب
النظریــة والتطبیــق ، اإلســكندریة  ، دار المعرفــة الجامعیــة ، 

١٩٨٧.   
علـــم االجتمـــاع الحـــضري دراســـة بنائیـــة ، : أحمـــد كامـــل -٢

  .١٩٧٨القاهرة ، دار المعارف ، 
علـــم االجتمـــاع الحـــضري دراســـة بنائیـــة ، : أحمـــد كامـــل -٣

 .١٩٧٨القاهرة ، دار المعارف ، 
?Q- النمــو الحــضري فــي المجتمــع الحــضري ، : محمــد حــافظ -١ :   كتب مقترحة

   . ١٩٨٧القاهرة ، دار سعید رأفت للطبع والنشر،  
النمـــــــو الحـــــــضري دراســـــــة لظـــــــاهرة : محمـــــــود الكـــــــردي -٢

ي مــــــصر ، الطبعــــــة الثالثــــــة دار االســــــتقطاب الحــــــضري فــــــ
   .١٩٨٠المعارف ، 

مـشكالت التحـضر الـسریع ، ترجمـة الـسید : فیلیب هـاوذ -٣
الحــــسیني ومحمــــد الجــــوهري وآخــــرون ، دراســــات فــــي علــــم 
ـــــــب الجامعیـــــــة ،  ـــــــي والحـــــــضري ، دار الكت االجتمـــــــاع الریف

١٩٧٣.  
المدنیـــــة دراســـــة فـــــي علـــــم االجتمـــــاع : الـــــسید الحـــــسیني -٤

الثالثـــــــة ، القــــــاهرة ، دار المعـــــــارف ، الحــــــضري ، الطبعــــــة 
١٩٨٠.  

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    هي أشرف الب. د

  رناجي بد. د    
 

  توصیف مقرر دراسي
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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 

 ..ع مدنيومجتم

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
: الرمز الكودي 
٠٣١١٦١٢٠١٩so 

  :اسم المقرر 
 ونيعلم االجتماع القان

   الثانیة /الفرقة
  اللیسانس/ستوى م

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

 

التعریــف بالــضوابط االجتماعیــة ، وموقــف علمــاء االجتمــاع   : هدف المقرر -٢
ــــأثیر  ــــانون وت ــــانون واألســــاس االجتمــــاعي للق مــــن دراســــة الق

   . االجتماعیةالقانون على الحیاة
  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن یتعــــــــــرف الطالـــــــــــب علــــــــــى التطـــــــــــورات العلمیـــــــــــة . ٢. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

  . واالتجاهات الحدیثة 
أن یتعــــرف الطالـــــب علـــــى العلــــوم ذات الـــــصلة بعلـــــم . ٤. أ

ـــــــل  ـــــــانوني مث ـــــــصاد ، االنثربولوجیـــــــا ، : االجتمـــــــاع الق االقت
 .الجغرافیا 

أن یتعرف الطالب على كیفیة اتبـاع المـنهج العلمـي . ١. ب  :رات الذهنیة  المها-ب
 في التفكیر وطرق االستدالل عن الظواهر ـ السوسیوقانونیة

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یجمــع الطالــب البیانــات التاریخیــة عــن تــأثیر . ٢. ١. ج
  القانون على  المجتمع

علـــى كیفیــــة كتابـــة التقــــاریر أن یتعـــرف الطالــــب . ٢. ٢. ج
 العلمیة الموضوعیة عن المشكالت السوسیوقانونیة 

أن یحـــــــدد الطالـــــــب كیفیـــــــة اســـــــتخدام أســـــــالیب حـــــــل . ٥. د  : المهارات العامة -د
 .المشكالت القانونیة سواء بین األفراد أو في إطار مؤسسي

  : محتوي المقرر -٤
 الموضوع م  

عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

بط االجتماعیـــــــــــــــة الـــــــــــــــضوا ١
موقف علماء االجتماع مـن 

 القانون 
٢ ٨ 
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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 

 ..ع مدنيومجتم

 ٢ ٨ األساس االجتماعي للقانون  ٢
مـــشروعیة القـــانون وعالقتـــه  ٣

 بالتدرج االجتماعي 
٢ ٨ 

 ٢ ٨ الثقافة القانونیة  ٤
ـــــــــــانون  ٥ عالقـــــــــــة رجـــــــــــال الق

 بالمحاكم والمنازعات 
٢ ٨ 

دور الـــــــشرطة فـــــــي العــــــــالم  ٦
 ) الدور االجتماعي(الثالث 

٢ ٨ 

الـــــــــــــــــسیاسة االجتماعیـــــــــــــــــة  ٧
 الجنائیة 

٢ ٨ 
  

 المحاضرات  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  الیوجد
 

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

 امتحان التحریري. ٢.أ
   األسبوع السابع.١.ب:                   یت  التوق-ب

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

  %٧٥ .٢.ج
  %١٠٠المجموع  

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
، المنــــصورة ، علــــم االجتمــــاع القــــانوني :مهــــدي القــــصاص :                         مذكرات  -أ

٢٠١٠.  
  الیوجد :                   كتب ملزمة -ب

 
القـــانون والـــضوابط االجتماعیـــة ، : ســـامیة محمـــد جـــابر -١ :   كتب مقترحة -  

   . ١٩٨٨دار المعرفة الجامعیة ، 
علــــــم اإلجـــــرام ، اإلســــــكندریة ، منــــــشأة : رمـــــسیس بهنــــــام-٢

  .١٩٩٦المعارف ، 
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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 

 ..ع مدنيومجتم

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
  س مجلس القسم العلميرئی    درناجي ب. د

  درناجي ب. 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 

 ..ع مدنيومجتم

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

so ٠٢٠ 
  :اسم المقرر 

 علم االجتماع التربوي
   الثانیة /الفرقة

  اللیسانس/ستوى م
  :التخصص 

        -   عملي  ٥٦   نظري:  راسیة لوحدات الدعدد ا  علم االجتماع التربوي

 

التعریـــف بتطـــور الفكـــر التربـــوي عبـــر العـــصور التاریخیـــة ،   : هدف المقرر -٢
ونـــشأة علـــم االجتمـــاع التربـــوي ومجاالتـــه وقـــضایاه وارتبـــاط 
التعلیم بالطبقة االجتماعیـة والتعلـیم كاسـتثمار للقـوى البـشریة 

.  
  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن یتعـــــــرف الطالـــــــب علـــــــى التطـــــــورات واالتجاهـــــــات . ٢. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

  .الحدیثة في علم االجتماع التربوي 
أن یحدد الطالب بدقة العلوم االجتماعیة ذات العالقـة . ٤. أ

 .بعلم االجتماع التربوي 
 علـم فـى دراسـة.أن یستخدم الطالـب المـنهج العلمـي . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب

  االجتماع التربوى
أن یتعــرف الطالــب علــى أهــم المــشكالت البیئیــة فــي . ٢. ب

 .علم االجتماع التربوي ویقترح حلول لها 
أن یتعــرف الطالــب علــى التنــاول التــاریخي للظــواهر .  ٥.ب

 .المختلفة في مجال علم االجتماع التربوي 
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
 الطـــالب ویحلـــل المعلومـــات عـــن علـــم أن یجمـــع. ١. ١. ج

  االجتماع التربوي باستخدام شبكة االنترنت
أن یصمم الطالب بحثـًا ویجـري مـسحًا اجتماعیـًا . ١. ٢. ج

 إلحدى الظواهر
أن یــــستخدم الطــــالب الحاســــب اآللــــي فــــي الحــــصول . ١. د  : المهارات العامة -د

ــــــضایاه  ــــــوي وق ــــــم االجتمــــــاع الترب ــــــى معلومــــــات عــــــن عل عل
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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 

 ..ع مدنيومجتم

  .ه ومجاالت
ـــــــى اســـــــتخدام أســـــــالیب لحـــــــل . ٥. د ـــــــب عل أن یقـــــــدر الطال

 المشكالت الثقافیة والشخصیة 
  : محتوي المقرر -٤
 الموضوع م  

عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

ـــــــــــم  ١ ـــــــــــات عل مفهـــــــــــوم وتعریف
 االجتماع التربوي 

٢ ٨ 

تطــــور الفكــــر التربــــوي عبــــر  ٢
 العصور 

٢ ٨ 

ــــــــــم  ٣ نــــــــــشأة مــــــــــا یــــــــــسمى بعل
 االجتماع التربوي 

٢ ٨ 

عالقـــــــــــة علـــــــــــم االجتمــــــــــــاع  ٤
 التربوي بالعلوم االجتماعیة 

٢ ٨ 

ــــــــــاط التعلــــــــــیم  ٥ ــــــــــضایا وارتب ق
 بالطبقة االجتماعیة 

٢ ٨ 

العوامل المؤثرة على العملیـة  ٦
 التعلیمیة 

٢ ٨ 

مجــــــــاالت علـــــــــم االجتمـــــــــاع  ٧
 التربوي 

٢ ٨ 
  

 المحاضرات  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
طـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات لل

  :المحدودة 

 الیوجد

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

 االمتحان التحریري. ٢.أ
  األسبوع السابع . ١.ب:                    التوقیت -ب

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

  %٧٥ .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 

 ..ع مدنيومجتم

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
علــــــم اجتمــــــاع التربیــــــة الحدیثــــــة ، :عبــــــد اهللا عبــــــد الــــــرحمن :                         مذكرات  -أ

  .٢٠١٠اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة 
علم اجتمـاع التربـوي ، اإلسـكندریة :رون  شبل بدران وآخ-١ :                   كتب ملزمة -ب

   .٢٠٠٥، دار المعرفة الجامعیة 
علـم اجتمـاع التربیـة ، اإلسـكندریة ، : حمدي علي أحمـد -٢

  .٢٠٠٩دار المعرفة الجامعیة 
 الیوجد :   كتب مقترحة - .

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

مي ة القومیة ـ إصدار المركز القو 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    جدي بیوميم. د

  ناجي بدر. د    
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  مقرر دراسيتوصیف 
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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 

 ..ع مدنيومجتم

  
دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

so٠٢١ 

  :اسم المقرر 
نصوص اجتماعیــة بلغة 

 أجنبیــة

   الثانیة /الفرقة
  اللیسانس/ستوى م

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

 

التعریـــــــف بعلـــــــم االجتمـــــــاع لـــــــرواد علـــــــم االجتمـــــــاع وأهــــــــم   :هدف المقرر  -٢
مـــــــصطلحاته باللغـــــــة االنجلیزیـــــــة ، والتعریـــــــف بالنـــــــصوص 

  .األجنبیة
  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن یتعـــرف الطالـــب علـــى التطـــورات العلمیـــة الحدیثـــة  .٢. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

  .تماعیةوالمصطلحات الجدیدة في النصوص االج
أن یتعــرف الطالــب علــى العلــوم المختلفــة ذات الــصلة  .٤. أ

 .بعلم االجتماع وأهم مصطلحاتها 
أن یستخدم الطالب التفكیر الناقد في قراءة نصوص . ٣. ب  : المهارات الذهنیة -ب

  .اجتماعیة بلغة أجنبیة 
أن یتعــرف الطالــب علــى التنــاول التــاریخي لمختلــف . ٤. ب

 .لدى رواد علم االجتماع التطورات الفكریة 
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

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

  .وتحلیل النصوص االجتماعیة والمصطلحات
ــــــــــى . ٣. ٢. ج ــــــــــب تقــــــــــاریر تــــــــــشتمل عل أن یراجــــــــــع الطال

 مصطلحات اجتماعیة تستخدم في علم االجتماع
ـــات الحاســـوب فـــي ترجمـــة . ١. د  : المهارات العامة -د أن یـــستخدم الطالـــب إمكان

  .النصوص االجتماعیة والمصطلحات 
ـــــة فـــــي ترجمـــــة . ٣. د ـــــب اللغـــــة االنجلیزی ـــــستخدم الطال أن ی

 .النصوص االجتماعیة العربیة 
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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 

 ..ع مدنيومجتم

  : محتوي المقرر -٤
 الموضوع م  

عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

١ 
نــــصوص اجتماعیــــة بلغــــة 

 أجنبیة 
٥ ٢٠ 

٢ 
ألجنبـــــــي ترجمـــــــة الـــــــنص ا
وتقــــــــدیم (باللغـــــــة العربیـــــــة 

 ) تعلیقات علیه
٣ ١٢ 

٣ 
مــــــــــصطلحات اجتمــــــــــاعیم 
باللغــة العربیــة واالنجلیزیــة 

 وتعریفات لها 
٤ ١٦ 

  
 المحاضرات  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 الیوجد

  : تقویم الطالب -٧
 االمتحان التحریريستخدمة                      األسالیب الم-أ

 األسبوع الرابع عشر:                    التوقیت -ب
  %١٠٠ :    توزیع الدرجات -  
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
  .نصوص اجتماعیة بلغة أجنبیة:ناجي بدر إبراهیم  :               مذكرات  -أ

 الیوجد                 :   كتب ملزمة -ب
موســـــوعة علـــــم االجتمـــــاع ، ترجمـــــة : جـــــورون مارشـــــال -١ :   كتب مقترحة - .

   .٢٠٠١محمد الجوهري وآخرون ، الطبعة األولى ، 
قـــــاموس علـــــم االجتمـــــاع ، دار :محمـــــد عـــــاطف غیـــــث  -٢

  .١٩٧٩المعرفة الجامعیة 
دوریات علمیة أو نـشرات  -د

  الخ... 
القومیة ـ إصدار المركز القومي ة 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 

 ..ع مدنيومجتم

The sociological review 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    محمود حمدي. 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 

 ..ع مدنيومجتم

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١  
  :اسم المقرر   so٠٣١١٦١٢٠١٧:  الرمز الكودي 

 تدریب عملى
  الثانیة / الفرقة
  اللیسانس/المستوى 

  :التخصص 
  ٤٨  عملي  ٢٤  نظري:  راسیة عدد الوحدات الد  اجتماع عام

 

معایــشة الطــالب لبرنــامج العمــل الیــومي االخــصائي االجتمــاعي فــي   : هدف المقرر -٢
مجـــاالت الرعایـــة االجتماعیـــة المختلفـــة ممــــا یكـــسبه قـــدرًا كافیـــًا مــــن 

   .المعلومات والخبرات التي تؤهله لممارسة العمل االجتماعي

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

 یتعــــرف الطالــــب علــــى ضــــوابط الممارســــة المهنیــــة لعمــــل أن. ٦. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
 .االخصائي االجتماعي 

ــــــي تواجــــــه . ٢. ب  : المهارات الذهنیة -ب ــــــب علــــــى أهــــــم المــــــشكالت الت أن یتعــــــرف الطال
  .االخصائي في عمله وطرح حلول لها 

أن تنــشأ لــدى الطالــب رؤى نقدیــة حــول مختلــف المؤســسات . ٣. ب
 .ة دور األخصائي االجتماعي فیها التي یقوم بدراستها ومدى فعالی

ــــة الخاصــــة -ج  المهــــارات المهنی
  :بالمقرر 

أن یجمـــع الطالـــب ویحلـــل المعلومـــات المختلفـــة عـــن دور . ١. ١. ج
األخــــصائي االجتمـــــاعي فـــــي مختلــــف المؤســـــسات باســـــتخدام شـــــبكة 

  .االنترنت 
أن یجمــع الطالــب البیانــات مــن خــالل الزیــارات المیدانیــة . ٢. ١. ج

  .ریر عنها ویعد تقا
أن یجمــع الطالــب البیانــات مــن خــالل الزیــارات المیدانیــة . ٢. ١. ج

 .ویعد تقاریر عنها 
أن یـــستخدم الطالـــب إمكانـــات الحاســـب اآللـــي فـــي الحـــصول . ١. د  : المهارات العامة -د

   .على المعلومات وكذلك في التدریب على برامج الحاسب اآللي
  .لزیارات أن یقسم الطالب لمجموعات في ا. ٢. 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 

 ..ع مدنيومجتم

ـــة كوســـیلة لتوصـــیل مـــا . ٣. د ـــاریر المكتوب أن یـــستخدم الطـــالب التق
لـــدیهم مـــن معلومـــات وأفكـــار حـــول دور األخـــصائي االجتمـــاعي فـــي 

 .مختلف المؤسسات المیدانیة مما ینمي لدیهم روح العمل الجماعي 
  : 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 

دور 

األخصائي 

االجتماعي 

في المدرسة 

 االبتدائیة

زیارة 
مدرسة 
اإلمام 
محمد 
عبده 
 االبتدائیة

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٢ 

دور 

األخصائي 

االجتماعي 

في 

 المستشفى

زیارة 
مستشفى 
دمنهور 

 العام

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٣ 

دور 

األخصائي 

اعي االجتم

في 

الجمعیات 

 التطوعیة

زیارة 
االتحاد 
اإلقلیمي 
للجمعیات 

 األهلیة

Access 

- adv 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٤ 

دور 
األخصائي 
االجتماعي 

في 
المؤسسات 

 العقابیة

سجن 
 دمنهور

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

دار دور  ٥

Internet 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ 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 

 ..ع مدنيومجتم

  
األخـــصائي 
االجتمــاعي 
ـــــــــــــــي دور  ف
رعایـــــــــــــــــــــــــة 

 األیتام 

الرعایـــــــــــــــــــة 
االجتماعیــة 

 للبنات 

   المحاضرة.١. ٥  :سالیب التعلیم والتعلم  أ-٥
  التدریب العملي.٢. ٥

 أســــــــــالیب التعلــــــــــیم والــــــــــتعلم -٦
للطـــالب ذوي القـــدرات المحـــدودة 

:  

  ال یوجد
 

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

 ) لتدریب العمليا(حضور الزیارات وكتابة التقاریر . ٢.أ.٧
  ) .  من الفصل الدراسي الثاني( األسبوع الرابع عشر .١.ب.٧:                    التوقیت -ب

 ) .من الفصل الدراسي الثاني(األسبوع الثالث عشر . ٢.ب.٧
ôÏ- ٥٠ . ٢.ج.٧ :    توزیع الدرجات   %   

   %٥٠.  ٣.ج.٧
  %١٠٠المجموع  

  :راجع  قائمة الكتب الدراسیة والم-٨
  . مجاالت الرعایة االجتماعیة:أعضاء هیئة التدریس :                         مذكرات  -أ

 الیوجد :                   كتب ملزمة -ب
ــــة دیــــاب  -١ :   كتب مقترحة -== ، القــــاهرة ،  دور الحــــضانة ، النهــــضة المــــصریة:فوزی

١٩٨٦  
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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 

 ..ع مدنيومجتم

 تشریعات الطفولة ، دار الجامعـة الجدیـدة ، : همام محمد زهران -٢
   .٢٠٠٥اإلسكندریة ، 

، دار المعرفة د ، مقدمة في علم اجتماع التربیةحمدي علي أحم -٣
  .١٩٩٤الجامعیة ، 

... دوریات علمیة أو نشرات  -د
  الخ

 مجلة العلوم االجتماعیة
 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  لعلميرئیس مجلس القسم ا    اشرف البهى. 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 

 ..ع مدنيومجتم

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

so٠٢٢ 
  :اسم المقرر 

 مادة االنتساب
  الثانیة / الفرقة
  اللیسانس/المستوى 

  :التخصص 
        -   عملي  ٤٨   نظري:  یة راسعدد الوحدات الد  اجتماع عام

 

التعریف بمفهوم األسرة ووظائفها ومشكالتها ، ودراسة البیئـة   : هدف المقرر -٢
   .وسیاسات التنمیة

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن یتعـــرف الطالــــب علـــى النظریــــات التـــي تــــؤثر فــــي . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

   .النظام األسري ودراساته
ـــــــــى الظـــــــــواهر والمـــــــــؤثرات . ٣. أ ـــــــــب عل أن یتعـــــــــرف الطال

  .االجتماعیة المرتبطة بالبیئة واألسرة
أن یحــــدد الطالــــب المــــشكالت التــــي تواجــــه األســــرة . ٢. ب  : المهارات الذهنیة -ب

  .وتحدید الحلول المقترحة لها 
أن یتعــرف الطالــب علــى التطــور التــاریخي لدراســات . ٥.ب

 . األسرة 
هنیـــــــــــــــــة  المهـــــــــــــــــارات الم-ج

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

  وتحلیل المعلومات المختلفة عن مشكالت ا
أن ینفذ الطالب بعض مشروعات التنمیة البیئیة . ٤. ٢.  ج

 .ألسرة . األسریة 
أن یــستخدم الطالــب الحاســوب فــي اإلطــالع والبحــث . ١. د  : المهارات العامة -د

  .لومات المتعلقة بحمایة البیئة واألسرة عن المع
أن یستخدم الطالب األسالیب العلمیة لحل المشكالت . ٥. د

 األسریة والبیئیة 
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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 

 ..ع مدنيومجتم

  : محتوي المقرر -٤
  

عدد  الموضوع م
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

تعریـــف ، (النظـــام األســـري  ١
أنماط ، وظائف ، نظریـات 

 ) ، أشكال
٢ ٨ 

أثـــر الهجـــرة علـــى إزدواجیـــة  ٢
 ٢ ٨ دور المرأة الریفیة 

 ٢ ٨ العنف ضد المرأة  ٣
 ٢ ٨ العنف ضد األطفال  ٤
 ٢ ٨ األسرة والتنشئة السیاسة  ٥
إدارة البیئــــــــــــــــــة والتنمیــــــــــــــــــة  ٦

   ٢ ٨ المستمرة في العالم الثالث
 المحاضرات  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦

للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 
  :المحدودة 

  الیوجد
 

  : تقویم الطالب -٧
 االمتحان التحریري األسالیب المستخدمة                     -أ

 األسبوع الرابع عشر :                    التوقیت -ب
 %١٠٠ :    توزیع الدرجات -  
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 . دراسات أسریة ومهنیة :أعضاء هیئة التدریس :                         مذكرات  -أ

 الیوجد :                   كتب ملزمة -ب

 الخدمـــة االجتماعیـــة فـــي : محمـــد نجیـــب توفیـــق حـــسنى -١ :   كتب مقترحة -==
مجــال حمایــة البیئـــة مــن التلــوث ، القـــاهرة ، مكتبــة األنجلـــو 

   . ١٩٨٧المصریة 
 البیئــة ، عــالم الفكــر ، الكویــت ،  أزمــة: أحمــد أبــو زیــد -٣

   .١٩٧٧ینایر ومارس 
 الطفل والمرأة في مـصر ، المجلـس : كمال سامي سلیم -٤

  واألمومة ، القاهرة ، أطلس بیانيالقومي للطفولة 
ــــــة : طلعــــــت ذكــــــري -٥ ــــــد الطفول ــــــشئة األســــــریة ، مجل  التن

  .١٩٨٩والمستقبل ، مكتبة األهرام والبحث العلمي ، 
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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 

 ..ع مدنيومجتم

میة أو نـشرات دوریات عل -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
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