
  توصیف مقرر دراسي
دمنهور اآلداب: كلیة   
  االجتماع:  قسم

  :بیانات المقرر  -1
:  الرمز الكودي 

so0311613032  
  :اسم المقرر 

 مادة االنتساب
  الثالثة/ الفرقة 
 اللیسانس/ المستوى 

  :التخصص 
    - عملي    48نظري   :  عدد الوحدات الدراسیة   علم اجتماع عام

 
التعریــف بالـــدیكولوجیا البریــة مـــن خــالل دراســـة العالقــة بـــین   :هدف المقرر  -2

اإلنســــــان والبیئــــــة والتعــــــرف بالنظــــــام األســــــري وأثــــــر التغیــــــر 
  .االجتماعي علیه 

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

أن یتعـــــرف الطالـــــب علـــــى االتجاهـــــات الحدیثـــــة فـــــي  .2. أ  :المعلومات والمفاهیم  -أ
  .ظام األسري دراسة الن

أن یتعرف الطالب على الظـواهر والمـؤثرات المختلفـة  .3. أ
  .في دراسة البیئة وأثرها عى المجتمع 

أن یتعـــــرف الطالـــــب علـــــى العلـــــوم ذات الصـــــلة بعلـــــم  .4. أ
االجتمـــاع ودراســـة البیئـــة وكـــذلك طبیعـــة القائمـــة بـــین البیئـــة 

  .تداموالجریمة وكذلك إدراة البیئة وعالقة ذلك بالتنمیة المس
أن یشخص الطالب المشكالت البیئیة واقتراح حلول . 1. ب  :المهارات الذهنیة  -ب

  .مختلفة لها 
أن یتعــــــــــرف الطالــــــــــب علــــــــــى التطــــــــــور التـــــــــــاریخي . 5. ب

 .للمشكالت األسریة وأثرها على المجتمع 
المهــــــــــــــــــارات المهنیــــــــــــــــــة  -ج

  :الخاصة بالمقرر 
مــــع أن یســــتخدم الطالــــب شــــبكة االنترنــــت فــــي ج. 1. 1. ج

  .معلومات عن الشمكالت األسریة 
أن یصمم الطالب بحـوث فـي األسـرة ومشـكالتها . 1. 2. ج

 . وأسباب تلك المشكالت
أن یســـتخدم الطالـــب االنترنـــت فـــي اإلطـــالع والبحـــث . 1. د  :المهارات العامة  -د

 .عن المعلومات التي تخص المشكالت األسریة والبیئة 



  :محتوي المقرر  -4
دد ع الموضوع م  

 الساعات
عدد 

 المحاضرات
 2 8 النظام األسري  1
 2 8 الزواج وتكوین األسرة  2
 2 8 ) مفهومه ومحدداته(الزواج  3
 2 8 االختیار الزواجي  4
 2 8 البیئة  5

علــــــــــم االجتمــــــــــاع ودراســــــــــة  6
 2 8 البیئة 

  
  المحاضرة. 1. 5  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5

 عمل ابحاث .2. 5
أســـــالیب التعلـــــیم والـــــتعلم  -6

للطــــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــــدرات 
  :المحدودة 

 ال یوجد

  :تقویم الطالب  -7
 االمتحان التحریرياألسالیب المستخدمة                      -أ

 األسبوع الرابع عشر :                   التوقیت  -ب
 % 100  :   توزیع الدرجات  -جـ
  :لمراجع قائمة الكتب الدراسیة وا -8
راســــات أســــریة د: أعضــــاء هیئــــة التــــدریس بقســــم االجتمــــاع :                         مذكرات  -أ

 .وبیئیة 
 ال یوجــد :                    كتب ملزمة -ب
دراسـة فـي الثقافـة  ؛السـلوك االنحرافـي  :عدلي السمري  -1 :   كتب مقترحة -جـ

  . 1991سكندریة ،دار المعرفة الجامعیة ، الجانحة ، اإل
صور من الجریمـة ، القـاهرة  :محمد خیري محمد علي  -2

  . 1996، مكتبة القاهرة الحدیثة ، 
ـــــــ الســــــید شــــــتا ، االجتمــــــاع الجنــــــائي ، اإلســــــكندریة ، دار 3

 . 1987المعرفة الجامعیة ، 
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  الخ... 
قومیة ـ إصدار المركز القومي المجلة االجتماعیة ال -1

  .للبحوث االجتماعیة والقومیة 
  .المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة ، الكویت  -2
  .مجلة عالم الفكر ، الكویت  -3



  .مجلة العلوم االجتماعیة  -4
The sociological review 
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