
 

 

 

 

 

 

 كمية التربية         
  قسم المناهج وطرق التدريس

 
 
 
 
 
 
 

 مقررمواصفات 

  الريفىعلم االجتماع 
 عام الثانيةالفرقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكمية: التربية



               القسم: مناهج وطرق تدريس
 

 الريفىعمم االجتماع المقرر /  توصيف
 )إعداد تتابعي(. االجتماعالفمسفة و معمم / إعداد  التابع لو المقررالبرامج  /البرنامج 

 لمبرنامج / رئيًسا.العناصر الرئيسية والفرعية 
 االجتماع/ قسم  التابع لو المقررالقسم العممي 
 .كمية اآلداب -االجتماعقسم تدريس المقرر /   المنوط بوالقسم العممي 
 الثانى الفصل الدراسى – واجتماعفمسفة  ثانية/ المستوى /  العام الدراسى

 : المقررتوصيف  الموافقة عمىتاريخ 
 

 األساسية:   أواًل: المعمومات
 Scol222الكود:                          الريفىعمم االجتماع العنوان: 

 .أربع ساعاتالمحاضرة: 
 أربع ساعاتالمجموع:                                                  العممية:الدروس 

 

 مهنية: عمومات م ثانيًا:

 األهداف العامة لممقرر :  (1

  أن:ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته قادرًا عمي 
 الريفى. يتعرف عمى نشأة عمم االجتماع  (1

 .الريفىيحدد المفاىيم األساسية فى عمم االجتماع  (2

 .يحدد الخصائص المميزة لممجتمع الريفى (3

 . يميز بين المجتمع الريفى ومجتمع البدو (4
 

   (ILOs)( مخرجات التعمم المستهدفة 2

 المعرفة والفهم -أ

  أن:ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي 
 .المفاىيم األساسية فى عمم االجتماع الريفىيتعرف عمى  (1

 يوضح أىم الفروق بين الريف والحضر. (2

 .يمخص وجية نظر لويس ويرث فى الفروق الريفية الحضرية (3

 المهارات الذهنية:  -ب



 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: 
 .يتعرف عمى المحكات المستخدمة فى دراسة الفروق الريفية الحضرية (1

 . طبيعة البناء الطبقى فى القرية المصريةيوضح  (2

 . يحدد القيم االجتماعية السائدة فى القرية المصرية (3

 . م التنمية الريفية وأبعادىايحدد مفيو  (4
 

 : العممية و المهنيةالمهارات  -ج

  .يقترح أساليب مناسبة لمتغمب عمى معوقات التنمية فى المجتمع الريفى -1

 .يستخدم مقاييس الوضع الطبقى فى القرية المصرية -2

 .يكتب قائمة تتضمن أىم مجاالت عمم االجتماع الريفى -3
 

 :  ولها قابمية النقلعامة مهارات  -د
 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: 

 .المجتمع الريفى فى قرية مصريةعن بحوث ميدانية فى إجراء يطبق ما درسو  -1

 عن أحد موضوعات المقررجمع معمومات وبيانات يشارك في  -2

 البناء الطبقى فى القرية المصريةلنظام دراسة تحميمية متعمقة وناقدة يستطيع إعداد  -3

 التحميثل –االستقصثاء  –مثل البحثث  عمم االجتماعيكتسب ميارات بحثية في مجال  -4
 .الفحص -النقد  –

  المحتويات:(3

عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

 8 نشأتو - الريفىعمم االجتماع  -1
 

2  
 

  2 8  المجتمع الريفى -2

 16 الفروق الريفية الحضرية -3
 

4 
 

 

  2 8 البناء الطبقى فى القرية المصرية -4

القثثثثثثثثيم االجتماعيثثثثثثثثة فثثثثثثثثى القريثثثثثثثثة  -5
 المصرية

4 1  



عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

  5 22 التنمية الريفية -6

 التعميم والتعمم: وطرق أساليب  (5

 المحاضرة .أ 

 الحوار والمناقشة .ب 

 التعميم التعاونى .ج 

 

 أساليب تقييم الطمبة. (6

 لممقررفيم الطالب  :لتقييم   .البناء الطبقى فى إحدى القرىوث ميدانية عن بحعداد إ -1

 الموضوعاتليذه فيم الطالب   لتقييم:    الموضوعات المقررةأوراق بحثية عن إعداد  -2

 استيعاب الطالب لما درسوه لتقييم:  التكميفات األسبوعية التى يقوم بيا الطالب. -3

 أداء الطالب عمى المقرر لتقييم:             اختبار نصف الفصل الدراسى. -4

 أداء الطالب عمى المقرر لتقييم:               اختبار نياية الفصل الدراسى. -5

 

 جدول التقييم : 
 أسبوعيا األسبوع:التقييم األول                                    

 بعالتقييم الثانى                                   األسبوع : السا
 التقييم الثالث                                   األسبوع: نهاية الفصل الدراسى

 
 النسبة المئوية لكل تقييم : 

 %88                  االمتحان النظرى النهائى / الفصمى
 االمتحان العممى

 %28                       أعمال السنة/ الفصل الدراسى
 %188                                              المجموع

 
 
 قائمة المراجع :   (7



(: بحثثثوث فثثثى عمثثثم االجتمثثثاع المعاصثثثر. القثثثاىرة: دار الفكثثثر 1996السثثثيد عبثثثد عفيفثثثى ) -1
 العربى.

(: التنميثثثثة والمتغيثثثثرات االقتصثثثثادية : قثثثثراءات فثثثثى عمثثثثم االجتمثثثثاع 1997محمثثثثد شثثثثفيق ) -2
 المكتب الجامعى الحديث. اإلسكندريةاالقتصادى. 

 لمتعميم والتعمم : تسهيالت الالزمة ال (8

 .المكتبة 

 )شبكة المعمومات الدولية )االنترنت 

 المجالت والدوريات المتخصصة. 
 

 منسق المقرر:                                                         رئيس القسم
 
 
 

 
 


