
 

 

 

 

 

 

 كمية التربية         
 
 
 
 
 
 
 
 

 مواصفات المقرر

علم مدخل إلى 

  االجتماع
 عام األولىالفرقة 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الكمية: التربية

              القسم:
 

 عمم االجتماعمدخل إلى المقرر /  توصيف
 

 (.)إعداد تتابعياالجتماع الفمسفة و المقرر / إعداد معمم  التابع لوالبرنامج أو البرامج 
 لمبرنامج / رئيًسا.العناصر الرئيسية والفرعية 

 االجتماع/ قسم  التابع لو المقررالقسم العممي 
 .كمية اآلداب -االجتماعقسم تدريس المقرر /   المنوط بوالقسم العممي 
 األولالفصل الدراسى  – واجتماعفمسفة  أولى/ المستوى /  العام الدراسى

 : رالمقر توصيف  الموافقة عمىتاريخ 
 

 األساسية:   أواًل: المعمومات
 Scol111الكود:           عمم االجتماعمدخل إلى العنوان: 

 .أربع ساعاتالمحاضرة: 
 أربع ساعاتالمجموع:                                                  العممية:الدروس 

 

 مهنية: معمومات  ثانيًا:

 األهداف العامة لممقرر :  (1

  أن:ون الطالب المعمم بعد دراسته قادرًا عمي ينبغي أن يك
 المدارس والنظريات المميدة لنشأة عمم االجتماعيتعرف عمى  (1

 .األخرىيقارن عمم االجتماع بغيرة من العموم  (2

 .يحدد أىم المصطمحات المرتبطة بعمم االجتماع (3

 يوضح اإلسيامات المختمفة لمؤسسى عمم االجتماع (4
 

   (ILOs) ( مخرجات التعمم المستهدفة2

 المعرفة والفهم -أ

 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن : 
 .يوضح المدارس والنظريات المؤسسة لعمم االجتماع (1



 مدرسة.يحدد أعالم كل  (2

 .كل مدرسة إسياماتيوضح  (3

 .والعموم األخرىعمم االجتماع يربط بين  (4
 

 المهارات الذهنية:  -ب

 يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: ينبغي أن 
 .يميز بين المصطمحات األساسية فى عمم االجتماع (1

 .يحدد أوجو الشبو واالختالف بين المفاىيم االجتماعية المتقاربة  (2

 .عمم االجتماع بالعموم األخرىيوضح عالقة  (3
 

 : العممية و المهنيةالمهارات  -ج

 .األخرى العموممن  م االجتماع وغيرهعميعقد مقارنة بين  -1

 االجتماع.عمم نشأة يمخص بعض المراجع حول  -2

 .كل مدرسة فى نشأة عمم االجتماع إسياماتتحميمية عن يعد دراسة  -3
 

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

 ة ويناقشيا.المشكالت االجتماعيأحد عمى يطبق ما درسو  -1

جماااااع معموماااااات وبياناااااات عااااان موضاااااوع معاااااين مااااان موضاااااوعات عمااااام يشاااااارك فاااااي  -2
 .االجتماع

 عمم االجتماع وأىم مجاالتويستطيع إعداد بحث عن نشأة  -3

 -االستقصااااا   –مجاااال البحااااث  عماااام االجتماااااعيكتسااااب ميااااارات بحجيااااة فااااي مجااااال  -4
 .التحميل

  المحتويات:(3

عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

الممياااااادة لنشااااااأة لعماااااام النظريااااااات  -1
 االجتماع

8 
 

2  
 

عماااااااااااااام االجتماااااااااااااااع موضااااااااااااااوعو  -2
 وتعريفاتو

4 
 

1 
 

 



عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

  مفاىيم عمم االجتماع المختمفة -3

8 
 
2 

 

 8 ابن خمدون -4
 

 

2 
 

  2 8 أوجست كونت -5
  4 16 إميل دوركايم -6
  4 16 ماركس كارل -7

 
 التعميم والتعمم: وطرق أساليب  (4

 المحاضرة .أ 

 التعميم التعاونى .ب 

 

 أساليب تقييم الطمبة. (5

فياااام الطالااااب لنشااااأة عماااام  :لتقييييييم   .نشااااأة عماااام االجتماااااععااااداد أبحاااااث وممخصااااات حااااول إ -1
 االجتماع

ابااان خمااادون كااال مااان التاااى ناقشااايا  المشاااكالت االجتماعياااةحاااول أحاااد  مقارناااةدراساااة إعاااداد  -2
 فيم الطالب إلسيامات ابن خمدون  لتقييم:                                     .ايمودورك

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

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

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

 
 جدول التقييم : 

 التقييم األول                                    األسبوع : أسبوعيا
 التقييم الثانى                                   األسبوع : السابع
 الفصل الدراسىالتقييم الثالث                                   األسبوع: نهاية 

 
 



 النسبة المئوية لكل تقييم : 
 %88                  االمتحان النظرى النهائى / الفصمى

 االمتحان العممى
 %28                       أعمال السنة/ الفصل الدراسى

 %188                                              المجموع
 
 قائمة المراجع :   (6

(: الماادخل إلااى عماام االجتماااع. عمااان: دار الشااروق 1992) وآخاارونماار معااز خمياال الع -1
 .لمنشر

(: قضاايا ومشاكالت اجتماعياة فاى مصار المعاصارة. القااىرة: 2001رابح لطفاى جمعاو ) -2
 عالم الكتب.

(: عماام االجتماااع وقضااايا الفاارد 1998أحمااد الاانكالوىر فكاارى شااحاتور فاااروق العاادلى )  -3
 ربية والتعميم.والمجتمع . القاىرة : وزارة الت

 

 لمتعميم والتعمم : التسهيالت الالزمة  (7

 .المكتبة 

 )شبكة المعمومات الدولية )االنترنت 
 

 منسق المقرر:                                                         رئيس القسم
 
 
 

 
 


