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  توصیف مقرر دراسي
        

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١  
:  الرمز الكودي 

so٠٣١١٦١٤٠٣٢ 
  :اسم المقرر 

 تصمیم البحوث االجتماعیة
   الرابعة/الفرقة 
  اللیسانس/المستوى 

  :التخصص 
    -    عملي  ٥٦   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد   و مناهج بحثطرق

 

إكــساب الطالــب فهمــًا دقیقــًا حــول معنــى البحــث االجتمــاعي   : هدف المقرر -٢
وأن یتعــرف علــى طــرق وأدوات البحــث وأســالیب . ومفهومــه 

  .التحلیل وكتابة التقریر النهائي للبحث 
  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن یتعــــــــــرف الطالـــــــــــب علــــــــــى التطـــــــــــورات العلمیـــــــــــة . ٢. أ  :لومات والمفاهیم  المع-أ

  .واالتجاهات الحدیثة في تصمیم البحوث االجتماعیة 
أن یتعـــرف الطالـــب علـــى الـــصیاغة البحثیـــة الرئیـــسیة . ٣. أ

  .  في تصمیم البحوث ومناهج البحث وأدواته 
أن یتعــــرف الطالــــب علــــى أخالقیــــات البحــــث العلمــــي . ٦. أ

 .سة المهنیة في تصمیم البحث والممار 
أن یـــــستخدم الطالـــــب المـــــنهج العلمـــــي فـــــي تـــــصمیم . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب

  .وتنفیذ البحث االجتماعي 
أن یعــــد الطالــــب قائمــــة بالمــــشكالت البحثیــــة التــــي .  ٢. ب

  .تصلح للبحث االجتماعي 
أن یحلل الطالب أدوات جمـع البیانـات وتتكـون لدیـه . ٣. ب

 .ة بشأنها رؤیة نقدی
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
ان یستخدم الطالب تكنولوجیا شبكة االنترنت في . ١. ١. ج

   .الحصول على معلومات إلعداد التراث النظري للبحث
أن ینفذ الطالب بحثـًا میـدانیًا حـول أحـد الظـواهر . ١. ٢. ج

  .االجتماعیة 
 .ة ویطبقها أن یصمم الطالب األدوات البحثی. ٣. ٢. ج
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 ..ومجتمع مدني

أن یــستخدم الطالــب مــا درســه مــن طــرق وأدوات لفهــم . ١. د  : المهارات العامة -د
   .مشكالت المجتمع ویستخدم الحاسوب

أن ینفذ الطالب البحوث االجتماعیة من خالل العمل . ٢. د
  .الجماعي 

ـــــــــب أســـــــــالیب حـــــــــل المـــــــــشكالت . ٥. د ـــــــــستخدم الطال أن ی
 إطار مؤسسي بكفاءة االجتماعیة سواء بین األفراد أو في 

  : محتوي المقرر -٤
عدد   الموضوع  م  

  الساعات
عدد 

  المحاضرات
أهمیــــــــــــــــة دراســــــــــــــــة   ١

تـــــــــصمیم البحـــــــــوث 
  االجتماعیة 

٢  ٨  

كیفیـــــــــــــــة اختیـــــــــــــــار   ٢
مـــــــــــــشكلة البحـــــــــــــث 

  .وشروطها 
٢  ٨  

خطـــــــــــــــة البحــــــــــــــــث   ٣
وعناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرها 

  ومكوناتها 
٢  ٨  

البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث   ٤
االســـــــــــــــــــــــــــــتطالعي 

  والتجریبي 
٢  ٨  

خطــــــــــــوات إجــــــــــــراء   ٥
  ٢  ٨  جتماعي البحث اال

أدوات جمــــــــــــــــــــــــــــــــــع   ٦
  ٢  ٨  البیانات 

نمـــــــاذج وتطبیقـــــــات   ٧
  ٢  ٨  على إجراء البحوث 

  
  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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 اختبار تحریري األسالیب المستخدمة        -أ

 األسبوع الرابع عشر:                    التوقیت -ب
  %١٠٠ :    توزیع الدرجات -
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
  تصمیم وتنفیذ البحوث االجتماعیة : أعضاء هیئة التدریس:                         مذكرات  -أ

٢٠١٠.  
 تقییم وتصنیف البحوث االجتماعیة،: غریب سید أحمد  -١ :                   كتب ملزمة -ب

  .دار المعرفة الجامعیة 
 . تصمیم وتنفیذ البحوث االجتماعیة : طلعت عیسى - ٢

  . أصول البحث االجتماعي: عبد الباسط عبد المعطي -١ :   كتب مقترحة -  
 . أسس البحث االجتماعي :سن  عبد الباسط محمد ح-٢

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     محمود حمدي.د 

   ناجي بدر.د    
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 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
: الرمز الكودي 

so٠٣١١٦١٤٠٣٤ 
  :اسم المقرر 

 مشكالت المجتمع المصري
  الرابعة /الفرقة 
  اللیسانس/المستوى 

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

 

التعریـــــــف بالمـــــــشكالت الرئیـــــــسیة فـــــــي المجتمـــــــع المـــــــصري   : هدف المقرر -٢
  .والنظریات المفسرة لها وكیفیة معالجتها 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أن یتعرف الطالب على أهم النظریات التي یمكن من . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
  .خاللها دراسة المشكالت االجتماعیة

أن یحــدد الطالــب أهــم التطــورات واالتجاهــات الحدیثــة . ٢. أ
 .في دراسة المشكالت 

أن یعــد الطالــب قائمــة بــأهم المــشكالت التــي تواجــه . ٢. ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .  المجتمع 

لـــل الطالـــب المـــشكالت االجتماعیـــة وتتكـــون أن یح.  ٣. ب
 . لدیه رؤى نقدیة بشأنها

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یجمــع الطالــب معلومــات عــن أهــم المــشكالت . ١. ١. ج
التــــي یواجههــــا المجتمــــع ویقــــوم بتحلیلهــــا مــــستعینًا فــــي ذلــــك 

  .  بشبكة االنترنت 
شكالت ذات أن یجمــع الطالــب بیانــات حــول المــ. ٢. ١. ج

البعـد الثقـافي ، مثـل مــشاكل األسـرة واإلسـكان والعمالـة ویعــد 
  .تقریر عنها 

أن یطبــــــق الطالــــــب بحثــــــًا میــــــدانیًا حــــــول أحــــــد . ١. ٢. ج
  .المشكالت االجتماعیة 

أن یــــــصمم الطالــــــب أداة بحثیــــــة تتناســــــب مــــــع .  ٣. ٢. ج
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المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
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 ..ومجتمع مدني

 .طبیعة المشكلة التي أجرى حولها البحث المیداني 

أن یستخدم الطالب شبكة االنترنت في اإلطالع على . ١. د  :عامة  المهارات ال-د
معلومــات عــن أهــم المــشكالت االجتماعیــة والطــرق الحدیثــة 

  .في معالجتها 
أن تنــــشأ یعــــد الطالــــب تقریــــر مكتــــوب حــــول مــــشكلة . ٣. د

 .اجتماعیة قام بدراستها 
  : محتوي المقرر -٤
 الموضوع م  

عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

یفـــات ومفـــاهیم المـــشاكل تعر  ١
 االجتماعیة 

٢ ٨ 

تحدیـــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــشكالت  ٢
 االجتماعیة 

٢ ٨ 

دراســـــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــشكالت  ٣
 االجتماعیة 

٢ ٨ 

عـــــــرض ألهـــــــم المـــــــشكالت  ٤
 االجتماعیة 

٢ ٨ 

دور الدولــــــــــــة فـــــــــــــي حـــــــــــــل  ٥
 المشكالت االجتماعیة 

٢ ٨ 

عالقـــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــشكالت  ٦
 االجتماعیة بالمجتمع 

٢ ٨ 

طــــــــرق البحــــــــث فــــــــي حــــــــل  ٧
 ت المشكال

٢ ٨ 
  

  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 الشفوي١.أ .٧ األسالیب المستخدمة                     -أ

   االمتحان التحریري٢.أ .٧
  األسبوع السابع. ١. ب  . ٧:                   یت  التوق-ب
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  :رؤیة الوحدة
 كلیة اآلداب على  في تطویر أداءتطمح 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

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

   %٧٥.  ٢.ج . ٧
  %١٠٠:     المجموع 

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
ـــــــسم االجتمـــــــاع أعـــــــضاء :                         مذكرات  -أ ـــــــدریس بق ـــــــة الت  المـــــــشكالت :هیئ

 .االجتماعیة 
 ال یوجد :                   كتب ملزمة -ب
ـــــــسم االجتمـــــــاع  :   كتب مقترحة -�� ـــــــدریس بق ـــــــة الت  المـــــــشكالت :أعـــــــضاء هیئ

 .٢٠١٠كندریة ، دار المعرفة الجامعیة ،االجتماعیة ، اإلس
دوریات علمیة أو نـشرات  -د

  الخ... 
ة القومیة ـ إصدار المركز القومي االجتماعیالمجلة  - 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
  لعلميرئیس مجلس القسم ا     مجدي بیومي.د 

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

so٠٣١١٦١٤٠٣٥ 
  :اسم المقرر 

 علم اجتماع التنمیة
   الرابعة/الفرقة 
  اللیسانس/المستوى 

  :التخصص 
    -    عملي  ٥٦   نظري:  سیة راعدد الوحدات الد  علم اجتماع التنمیة

 

  .التعریف بمفهوم التنمیة وأهدافها وطبیعتها وخصائصها   : هدف المقرر -٢
  .معرفة الطالب بتوضیح مفهوم التنمیة وأهدافها 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أن یتعرف الطالـب علـى الظـواهر والمـشكالت المـؤثرة . ٣. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
 . التنمیة في

أن یعــد الطالــب قائمــة بــأهم المــشكالت التــي تواجــه . ٢. ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .عملیة التنمیة في العالم الثالث 

أن یــستخدم الطالــب المــنهج التــاریخي لتنــاول التنمیــة . ٥.ب
 .ومعوقاتها في العالم الثالث 

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

 الطالــــــب التكنولوجیــــــا والمعلومــــــات أن یــــــستخدم. ١. ١. ج
  .  الحدیثة في جمع معلومات عن علم اجتماع التنمیة 

أن یشارك الطالب في تخطیط وتقویم مشروعات . ٤. ٢. ج
 .للتنمیة االجتماعیة 

أن یستخدم الطالب شبكة االنترنت في اإلطالع على . ١. د  : المهارات العامة -د
ـــة التنمیـــة ومؤشـــرات ها فـــي مختلـــف دول معلومـــات عـــن عملی

  .العالم 
ــــب مــــن خــــالل عمــــل جمــــاعي فــــي . ٢. د ــــشارك الطال أن ی

 .التخطیط ألحد مشروعات التنمیة 
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  :رؤیة الوحدة
 كلیة اآلداب على  في تطویر أداءتطمح 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

ــــــــــــــــــل االجتمــــــــــــــــــاعي  ١ التحلی
 للمجتمع المحلي 

٢ ٨ 

 ٢ ٨ مجاالت التنمیة االجتماعیة  ٢
أساســــــــــــــــــــــــیات التنمیــــــــــــــــــــــــة  ٣

 عیة االجتما
٢ ٨ 

المـــــــــــشاركة فـــــــــــي التنمیـــــــــــة  ٤
 االجتماعیة 

٢ ٨ 

العالقـــــــــــــة بـــــــــــــین التنمیـــــــــــــة  ٥
 االجتماعیة

٢ ٨ 

المــشكلة الــسكانیة وتحــدیات  ٦
 التنمیة 

٢ ٨ 

التحلیــل االجتمــاعي لمفهــوم  ٧
التنمیــــــــــــة فــــــــــــي المجتمــــــــــــع 

 الحضري 
٢ ٨ 

  
 محاضرات  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
ب ذوي القـــــــــــــــــدرات للطـــــــــــــــــال
  :المحدودة 

 ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
 متحان التحریريا األسالیب المستخدمة                     -أ

 األسبوع الرابع عشر:                    التوقیت -ب
  %١٠٠ :    توزیع الدرجات -  
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 . علم اجتماع التنمیة :أشرف البهي             :             مذكرات  -أ

 ال یوجد  :                   كتب ملزمة -ب
 دراســــة تاریخیــــة بنائیــــة ، ؛التنمیــــة  :   الــــسید الحــــسیني-١ :   كتب مقترحة -��

   .١٩٨٥القاهرة ، دار المعارف 
  ها وأهــداف مفهومهــا ،؛ إدارة التنمیــة : جــورج ف جانــت -٢



 
 
 

     
   

  

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

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

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

  :رؤیة الوحدة
 كلیة اآلداب على  في تطویر أداءتطمح 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

ووســــــائلها ، ترجمــــــة بیتــــــر لبیــــــب موســــــى ، القــــــاهرة ، دار 
   .١٩٨٦المعارف ، 

 دراســات فــي التنمیــة االجتماعیــة ، : حــسن إبــراهیم عیــد -٣
   .١٩٨٥القاهرة مكتبة األنجلو ، 

 دراسـات فـي التنمیـة االجتماعیـة : فاروق محمد العادلي -٤
   .١٩٨٢ واالقتصادیة ، القاهرة ، دار الكتاب الجامعي ،

 التنمیــــــة االجتماعیــــــة ، : عبــــــد الباســــــط محمــــــد حــــــسن -٥
   .١٩٨٢، مكتبة وهبة ، القاهرة

 علـــم االجتمـــاع وقـــضایا التنمیـــة فـــي : محمـــد الجـــوهري -٦
  .١٩٨٢العالم الثالث ، القاهرة ، دار المعارف 

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

لقومي ة القومیة ـ إصدار المركز 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     أشرف البهي.د 

   ناجي بدر.د    
  



 
 
 

     
   

  

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

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

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

  :رؤیة الوحدة
 كلیة اآلداب على  في تطویر أداءتطمح 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

  دراسيتوصیف مقرر 
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
:  الرمز الكودي 

٠٣١١٦١٤٠٣٧ 

  :اسم المقرر 
التشریعات االجتماعیة 

 واألمن االجتماعي

   الرابعة/الفرقة 
  اللیسانس/المستوى 

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

 

تعریــف الطــالب بالمقــصود بالتــشریعات االجتماعیــة وكیفیـــة   : هدف المقرر -٢
صیاغتها وأهم التشریعات االجتماعیة فـي مـصر ، والتعـرف 
علــــى اآلثــــار االجتماعیــــة لتطبیــــق التــــشریعات علــــى األســــرة 

  .والمجتمع ككل 
  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

یتعـــــــرف الطالـــــــب علــــــــى النظریـــــــات والمــــــــدارس أن .  ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
  .المختلفة في مجال التشریعات االجتماعیة 

أن یتعـــرف الطالـــب علـــى مراحـــل إصـــدار التـــشریعات . ٢. أ
  .االجتماعیة وترتیبها 

أن یتعرف الطالب علـى الظـواهر والمـؤثرات المختلفـة . ٣. أ
 .  في مجال التشریعات واألمن االجتماعي 

أن یـــــستخدم الطالـــــب المـــــنهج العلمـــــي فـــــي دراســـــته . ١. ب  :ة  المهارات الذهنی-ب
  .لخطوات ومراحل إصدار التشریعات االجتماعیة 

أن یعــد الطالــب قائمــة بــأهم المــشكالت التــي تواجــه . ٢. ب
  تطبیق التشریعات االجتماعیة ویقترح حلول لها

أن یتعــــــرف الطالــــــب علــــــى الخطــــــوات التــــــي تتبــــــع . ٤. ب
 .مجتمع المصري لصیاغة التشریعات داخل ال

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

ان یجمــــع الطالــــب ویحلــــل المعلومــــات المختلفــــة . ١. ١. ج
  عن التشریعات االجتماعیة باستخدام تكنولوجیا المعلومات 

ـــًا فـــي مجـــال . ٢. ٢. ج ـــًاُ◌ اجتماعی ـــب بحث أن یـــصمم الطال
  .التشریعات االجتماعیة 
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  :رؤیة الوحدة
 كلیة اآلداب على  في تطویر أداءتطمح 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

دوات البحثیـــة ویطبقهـــا فـــي أن یقـــیم الطالـــب األ.  ٣. ٢. ج
 .مجال التشریعات 

أن یستخدم الطالب الحاسب اآللي في اإلطالع علـى . ١. د  : المهارات العامة -د
المراجـع الحدیثــة وخاصــًة األجنبیــة فــي مجــال علــم االجتمــاع 

 .الطبي 
  : محتوي المقرر -٤
 الموضوع م  

عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

تعریـــــــــــــــــف التـــــــــــــــــشریعات  ١
وعالقتهــــــــــــا  اعیــــــــــــةاالجتم

 بالعرف 
١ ٤ 

ــــــــــــــشریعات  ٢ مجــــــــــــــاالت الت
 المختلفة 

١ ٤ 

خطــــــــــــــــــــــوات إصــــــــــــــــــــــدار  ٣
 التشریعات 

١ ٤ 

 ١ ٤ كیفیة نشر التشریعات  ٤
 ١ ٤ مفهوم األمن االجتماعي  ٥
دراســـــــة التـــــــشریعات فـــــــي  ٦

 مجال العمال 
١ ٤ 

دراســـــــة التـــــــشریعات فـــــــي  ٧
 مجال األسرة 

٢ ٨ 

دراســـــــة التـــــــشریعات فـــــــي  ٨
 یة الطفولة مجال رعا

٢ ٨ 

دراســـــــة التـــــــشریعات فـــــــي  ٩
 مجال المسنین 

١ ٤ 

دراســـــــة التـــــــشریعات فـــــــي  ١٠
 مجال المخدرات 

١ ٤ 
  

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

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
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   اختبار شفوي١.أ .٧المستخدمة                      األسالیب -أ
   اختبار تحریري١.أ .٧

   اختبار شفوي في األسبوع السابع١.ب. ٨:                    التوقیت -ب
  اختبار تحریري في األسبوع الرابع عشر٢.ب. ٨

   %٢٥  شفوي ١.ج.٧ :    توزیع الدرجات -. 
  % ٧٥ تحریري ٢.ج .٧

  :الكتب الدراسیة والمراجع  قائمة -٨
 التـــــــشریعات االجتماعیـــــــة واألمـــــــن :الـــــــسید شـــــــحاته الـــــــسید :                         مذكرات  -أ

 .٢٠٠٩االجتماعي ، مطبعة البحیرة ، 
 التـــشریعات واألمـــن : محمـــد المهـــدي ومحمـــد أحمـــد بیـــومي  :                   كتب ملزمة -ب

  .٢٠٠٩ماعي ، دار المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة االجت
 دراســـات فـــي علـــم االجتمـــاع :محمـــد علـــي محمـــد وآخـــرون  :   كتب مقترحة - .

 .  ١٩٩٥الطبي ، دار المعرفة الجامعیة اإلسكندریة 
دوریات علمیة أو نـشرات  -د

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

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

  توصیف مقرر دراسي
  

  دمنهور:جامعة 
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
:  الرمز الكودي 

so٠٣١١٦١٤٠٣٧  
  :اسم المقرر 

 التدریب العملي
   الرابعة/الفرقة 
  اللیسانس/المستوى 

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

 

ــ  : هدف المقرر -٢ ى البحــث فــي علــم االجتمــاع وكیفیــة اختیــار تــدریب الطــالب عل
  .موضوع البحث ووضع االستراتیجیة المنهجیة 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن یتعـرف الطالـب علـى كیفیــة اسـتخدام الـصیاغة البحثیــة . ٥. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

  .الدقیقة 
 أن یتعــــرف الطالــــب علــــى قواعــــد الممارســــة المهنیــــة فــــي .٦. أ
 .نزول المیداني ویطبقها ال

أن یــستخدم الطالــب بحرفیــة المــنهج العلمــي فــي التفكیــر . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب
فــي كـــل مراحــل البحـــث بدایـــة مــن تـــصمیمه وحتــى االنتهـــاء مـــن 

  .تنفیذه 
أن یفرق الطالـب بـین المـشكالت الـصالحة للبحـث والتـي . ٢. ب

  .ال تصلح 
ــــز الطالــــب بــــین مختلــــف. ٣. ب  منــــاهج وطــــرق وأدوات أن یمی

البحــث التــي تتناســب مــع طبیعــة المــشكلة ، وأن یعــي جیــدًا مزایــا 
وعیـــوب كـــل منهـــا وتتكـــون لدیـــه رؤى نقدیـــة بـــشأن توظیفهـــا فـــي 

  .مختلف أنواع البحوث
أن تنــتج لــدى الطالــب إمكانیــة طــرح أســئلة بحثیــة وٕایجــاد . ٤. ب

 .حلول لها 
 المهــــــــــــارات المهنیـــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
أن یجمــع الطالــب ویحلــل ویــستخدم المعلومــات التـــي . ١. ١. ج

  .جمعها عن مشكلة البحث باستخدام شبكة االنترنت 
الكمیـــة (أن یجمـــع الطالـــب ویحلـــل البیانـــات الواقعیـــة . ٢. ١. ج
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  .من خالل الدراسة المیدانیة ) والكیفیة
أن یطبـــق الطالـــب بحثـــًا میـــدانیًا علـــى ظـــاهرة مـــا یـــتم . ١. ٢. ج

  .اختیارها 
   .أن یصمم الطالب تقاریر علمیة حول مشكلة البحث. ٢. ٢. ج
أن تنـــشأ لـــدى الطالـــب القـــدرة علـــى تـــصمیم األدوات . ٣. ٢. ج

 .البحثیة وتطبیقها 
أن یـــــــستخدم الطـــــــالب إمكانیـــــــات الحاســـــــب اآللـــــــي فـــــــي . ١. د  : المهارات العامة -د

ــــــدریب علــــــى بــــــرامج التحلیــــــل  الحــــــصول علــــــى المعلومــــــات والت
  .اإلحصائي 

أن یستخدم الطالـب اسـتراتیجیة العمـل الجمـاعي فـي تنفیـذ . ٢. د
  .البحث المیداني 

أن تنشأ لدى الطالب المقـدرة علـى مناقـشة المـشكلة محـل . ٣. د
البحث سواء مكتوبة من خالل كتابة البحث أو شفاهة من خالل 

  .مناقشته 
أن یكتـــسب الطـــالب المقـــدرة مـــن خـــالل إجـــرائهم للبحــــث . ٥. د

 .تخدام أسالیب حل المشكالت مهارة اس
  : 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 

أنواع 
البحوث 

 االجتماعیة 

یجمع 
الطالب 
أمثلة 

لمختلف 
أنواع 

البحوث 
كشفیة  
وصفیة 

 تشخیصیة 

٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 4 

یار اخت ٢
مشكلة 

اختیار 
مشكلة 

Spss 

٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 4 
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وتحدید 
 أبعادها 

للبحث 
وتحدید 
 أبعادها

٣ 

مناهج 
البحث 

 االجتماعي

اختیار 
المنهج 
المناسب 
لطبیعة 
 المشكلة 

٤ ٤ 4  ٢ ٢ 4 

 أســالیب التعلــیم والــتعلم -٥
:  

  المحاضرات . ١. ٥
 الدراسة المیدانیة. ٢. ٥

لم  أســالیب التعلــیم والــتع-٦
للطـــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
  ) خاص بمناقشة البحث المیداني( االمتحان الشفوي .١. أ  . ٧ األسالیب المستخدمة                     -أ

  االمتحان التحریري. ٢.أ  . ٧
  )   لفصل الدراسي الثانيمن ا( األسبوع الثالث عشر ١.ب  . ٧:                    التوقیت -ب

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

   %٥٠ ٢. ج  . ٧
  %           ١٠٠:  المجموع 

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

 ال یوجد :                   كتب ملزمة -ب
 أصــول البحــث االجتمــاعي ، ط : عبــد الباســط محمــد حــسن -١ :   كتب مقترحة -==

   .١٩٩٠ ، مكتبة وهبة ، ١١
 GGÉ G ٣ االجتماع والمنهج العلمي ، ط : محمد علي محمد -٢

   .١٩٨٦المعرفة الجامعیة ، 
حــث اإلعالنــي واالجتمــاعي ،  منــاهج الب: نــوال محمــد عمــر -٣

  .مكتبة األنجلو المصریة 
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 تصمیم وتنفیـذ البحـوث االجتماعیـة ، : محمد طلعت عیسى -٤
  .١٩٧١دار المعرفة الجامعیة ، 

دوریــــــــــــات علمیــــــــــــة أو  -د
  الخ... نشرات 

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

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

دمنهور: جامعة   
اآلداب   : كلیة  

جتماعاال: قسم     
  : بیانات المقرر -١

:  الرمز الكودي 
so٠٣١١٦١٤٠٣٨ 

  :اسم المقرر 
النظریة المعاصرة في علم 

 االجتماع

  الرابعة/ الفرقة 
  اللیسانس/المستوى 

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

ساب الطالـــــب معرفـــــة متعمقـــــة وفهمـــــًا دقیقـــــًا لالتجاهـــــات إكـــــ  : هدف المقرر -٢
  .النظریة المعاصرة ومعرفة المبادئ النظریة الحدیثة 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أن یتعـــرف الطالـــب علـــى النظریـــات الحدیثـــة فـــي علـــم . ١.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
  .عاالجتما

طالـــــب المـــــنهج العلمـــــي فـــــي عـــــرض أن یـــــستخدم ال. ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .النظریات وتطورها 

أن یستخدم الطالب االتجاهات النظریة الحدیثة في .  ٢. ب
 .تشخیص المشكالت االجتماعیة 

أن یــــستخدم الطالــــب التفكیــــر الناقــــد فــــي النظریــــات . ٣. ب
 . االجتماعیة المعاصرة والكالسیكیة 

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یطبــق الطالــب علــى النظریــات الحدیثــة فــي . ١. ٢. ج
 .البحوث المیدانیة 

أن یستخدم الطالب الحاسـب اآللـي واالنترنـت لمعرفـة . ١. د  : المهارات العامة -د
 .المراجع الحدیثة في نظریات علم االجتماع 
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  :رؤیة الوحدة
 كلیة اآلداب على  في تطویر أداءتطمح 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
  

  

  المحاضرات. ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
  ثعمل أبحا. ٢. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  الیوجد
 

  : تقویم الطالب -٧
 اختبار تحریري األسالیب المستخدمة                     -أ

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

 النظریة في علم االجتماع ، مكتبة سعید :سمیر أحمد نعیم  :                   كتب ملزمة -ب
  .١٩٨١رفعت 

هــــات األساســــیة فــــي علــــم االجتمــــاع ،  االتجا:علــــي حلبــــي  :   كتب مقترحة - .
 .٢٠٠٢اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة 

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

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

  .المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة ، الكویت  - ٢
  .یت مجلة عالم الفكر ، الكو  - ٣
  .مجلة العلوم االجتماعیة  - ٤
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  :رؤیة الوحدة
 كلیة اآلداب على  في تطویر أداءتطمح 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

  رئیس مجلس القسم العلمي  التوقیع  أستاذ المادة
   ناجي بدر.د     محمود حمدي.د 
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  :رؤیة الوحدة
 كلیة اآلداب على  في تطویر أداءتطمح 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 

so٠٣١١٦١٤٠٤٠ 

  :م المقرر اس
علم اجتماع السلوك 

 االنحرافي

   الرابعة/الفرقة 
  اللیسانس/المستوى 

 

  :التخصص 
علم اجتماع السلوك 

  االنحرافي
    -   عملي  ٥٦   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد

التعریــــــف بمعنــــــى االنحــــــراف الــــــسلوكي والتفكــــــك البنــــــائي ،   : هدف المقرر -٢
  .دراسة االنحراف والمضامین المنهجیة الجدیدة في 

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

  .في دراسة السلوك االنحرافي 
أن یتعــــــــــرف الطالـــــــــــب علــــــــــى التطـــــــــــورات العلمیـــــــــــة . ٢. أ

  . واالتجاهات الحدیثة 
أن یحــــدد الطالــــب الظــــواهر والمــــؤثرات المختلفــــة فــــي . ٣. أ

  .مجال دراسة السلوك االنحرافي والجریمة 
أن یعـد الطالــب قائمــة تتـضمن تــشخیص المــشكالت . ٢. ب  : المهارات الذهنیة -ب

  .الناجمة عن االنحراف واقتراح حلول لها
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
لطالـــب كیفیـــة جمـــع البیانـــات الواقعیـــة أن یحـــدد ا. ٢. ١. ج
عـــن الـــسلوك االنحرافـــي والجریمـــة بهـــدف ) الكمیـــة والكیفیـــة(

  .تحلیلها 
أن یــــصمم الطالــــب بحثــــًا میــــدانیًا حــــول الجــــرائم . ١. ٢. ج

  .المنتشرة في المجتمع وأسبابها
أن یستخدم الطالب شبكة االنترنت في اإلطالع على . ١. د  : المهارات العامة -د

 . المراجع الخاصة بالنظریات المفسرة لالنحراف أحدث



 
 
 

     
   

  

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

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

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

  :رؤیة الوحدة
 كلیة اآلداب على  في تطویر أداءتطمح 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

التعریـــف بمعنـــى االنحــــراف  ١
 السلوكي والتفكك البنائي 

٢ ٨ 

المـــــــــــــــــضامین المنهجیـــــــــــــــــة  ٢
الجدیــــــــــــــدة فــــــــــــــي دراســــــــــــــة 

 .االنحراف 
٢ ٨ 

ـــــــى  ٣ تفـــــــسیر االنحرافـــــــات عل
مــــستوى الــــنظم االجتماعیــــة 

 والتنظیمات 
٢ ٨ 

تحدیــــد االنحرافــــات الجدیــــدة  ٤
 انحـــــــــــــــــــــراف -بالدراســـــــــــــــــــــة

  انحراف صفوات -سیاسي
٢ ٨ 

 ٢ ٨ النظریات المفسرة لالنحراف  ٥
الال معیاریة وفقدان التكامل  ٦

 االجتماعي 
٢ ٨ 

منظـــورات دراســـة االنحـــراف  ٧
، المنظـــــور الـــــسیكولوجي ، 
 االتجاهات النقدیة الحدیثة 

٢ ٨ 

  
 محاضرات  :یب التعلیم والتعلم  أسال-٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 الیوجد

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

 امتحان تحریري . ٢. أ

  األسبوع السابع. ١. ب:                    التوقیت -ب
 األسبوع الرابع عشر. ٢. ب

   %٢٥الشفوي . ١ .ج :    توزیع الدرجات -. 
   %٧٥ التحریري .١. ج

  %١٠٠المجموع  
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  :رؤیة الوحدة
 كلیة اآلداب على  في تطویر أداءتطمح 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
 الجریمـــة وقـــضایا الـــسلوك االنحرافـــي :عـــصمت عـــدلي حنـــا :                         مذكرات  -أ

  .٢٠١٠ل ، اإلسكندریة بین الفهم والتحلی
 ال یوجد :                   كتب ملزمة -ب
 ســامیة محمــد جــابر ، علــم اجتمــاع : غریــب ســید أحمــد -١ :   كتب مقترحة -==

   .٢٠٠٥= السلوك االنحرافي ، دار المعرفة الجامعیة 
 مقدمــة فــي دراســات الــسلوك االنحرافــي ، : أحمــد خلیفــة -٢

  .١٩٦٢ دار المعارف ، 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
  .مجلة عالم الفكر ، الكویت  - ٣
  .مجلة العلوم االجتماعیة  - ٤

The sociological review 
 

    التوقیع  ذ المادةأستا
  رئیس مجلس القسم العلمي     ناجي بدر إبراهیم.د

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

so٠٣١١٦١٤٠٤١  
  :اسم المقرر 

 علم اجتماع التنظیم
   الرابعة/الفرقة 
  اللیسانس/المستوى 

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

 

التعریــف بعلــم اجتمــاع التنظـــیم ومفهــوم التنظــیم االجتمـــاعي   : هدف المقرر -٢
  .وأنواع التنظیمات وأشكالها وأهم النظریات التي تدرسها 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن یتعـرف الطالـب علـى النظریـات األساسـیة لدراســة .  ١. أ  :والمفاهیم  المعلومات -أ

  .التنظیم 
أن یحــدد الطالــب أهــم التطــورات العلمیــة واالتجاهــات . ٢. أ

المـــــدخل : والمـــــداخل الحدیثـــــة فـــــي دراســـــة التنظـــــیم ، مثـــــل 
 .الجدلي ومدخل الترشید التكنولوجي 

تلــــــف المــــــداخل فــــــي دراســــــة أن یحلــــــل الطالــــــب مخ. ٢. ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .  التنظیم وتتكون لدیه رؤى نقدیة بشأنها 

أن یحــدد الطالــب أهــم المراحــل التطوریــة فــي دراســة .  ٥.ب
 .التنظیمات 

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

ان یجمـــــع الطالـــــب ویحلـــــل معلومـــــات عـــــن دور . ١. ١. ج
بكة الدولــة فــي التنظیمــات االجتماعیــة مــستخدمًا فــي ذلــك شــ

  .االنترنت 
أن یجمع الطالـب بیانـات حـول أنـواع التنظیمـات . ٢. ١. ج

  .وأشكالها ویعد تقریر عنها 
أن ینفذ الطالب بحثًا حول مداخل دراسة التنظـیم . ١. ٢. ج
. 

أن یــــستخدم الطالــــب شــــبكة االنترنــــت فــــي الحــــصول . ١. د  : المهارات العامة -د
   .ظیمعلى معلومات ومراجع عن مداخل دراسة التن
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  :رؤیة الوحدة
 كلیة اآلداب على  في تطویر أداءتطمح 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

أن تنشأ لدى الطالب القدرة على أن یناقش شفاهة ما . ٣. د
 .توصل إلیه من معلومات عن مداخل دراسة التنظیم 

  : محتوي المقرر -٤
 الموضوع م  

عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

ـــــم  ١ ـــــف عل مفهـــــوم وتعری
 اجتماع التنظیم 

٢ ٨ 

أنــــــــــــــواع التنظیمــــــــــــــات  ٢
 االجتماعیة وأشكالها 

٢ ٨ 

ت التـي اهتمـت النظریا ٣
 بدراسة التنظیم 

٢ ٨ 

إسهام علماء االجتماع  ٤
 بدراسة التنظیم 

٢ ٨ 

المـــداخل المختلفـــة فـــي  ٥
 دراسة التنظیم 

٢ ٨ 

دور الدولــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــي  ٦
 التنظیمات االجتماعیة 

٢ ٨ 

محــــــــــــــددات التنظــــــــــــــیم  ٧
 االجتماعي 

٢ ٨ 
  

   المحاضرات١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
 عمل أبحاث. 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 -  

  :المراجع  قائمة الكتب الدراسیة و -٨
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  :رؤیة الوحدة
 كلیة اآلداب على  في تطویر أداءتطمح 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

 علــم اجتمــاع التنظــیم ، اإلســكندریة، :عبــد اهللا عبــد الــرحمن :                         مذكرات  -أ
  .٢٠١٠دار المعرفة الجامعیة ، 

الــسید الحــسیني ، علــم اجتمــاع التنظــیم ، اإلســكندریة ،  -١ :                   كتب ملزمة -ب
  . ٢٠٠٩جامعیة ، دار المعرفة ال

  علم اجتماع التنظـیم ، اإلسـكندریةمحمد علي محمد ،  -٢
  .٢٠٠٩دار المعرفة الجامعیة ، 

 ال یوجد :   كتب مقترحة - .

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

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

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

The sociological review 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي     مجدي بیومي.د 

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

so٠٣١١٦١٤٠٤٢  
  :اسم المقرر 

استراتیجیات السیاسة 
 االجتماعیة

   الرابعة/الفرقة 
  اللیسانس/المستوى 

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

 

موقـف علـم االجتمـاع التعریف بمفهوم السیاسة االجتماعیـة و   : هدف المقرر -٢
   .من قضایا السیاسة االجتماعیة

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أن یتعــرف الطالــب علــى المنظــورات الماركــسیة فــي .  ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
 .السیاسة االجتماعیة

أن یتعـــرف الطالـــب علـــى التطـــور التـــاریخي للظـــاهرة . ٥.ب  : المهارات الذهنیة -ب
 .ات االجتماعیة في السیاس

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یجمـــــــع ویحلـــــــل معلومـــــــات عـــــــن الـــــــسیاسات . ١. ١. ج
  .  االجتماعیة باستخدام التكنولوجیا الحدیثة 

أن یـــصمم الطالـــب بحثـــًا فـــي أحـــد موضـــوعات . ١. ٢. ج
 .السیاسة االجتماعیة 

ـــا. ١. د  : المهارات العامة -د ـــى أن یـــستخدم التكنولوجی ـــة فـــي اإلطـــالع عل  الحدیث
 .مراجع في السیاسات االجتماعیة 
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  :رؤیة الوحدة
 كلیة اآلداب على  في تطویر أداءتطمح 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  

عــــــــــــــــــــــدد 
 الساعات

عـــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
 المحاضرات

السیاسة االجتماعیة تعریفهـا  ١
. 

٢ ٨ 

 ٢ ٨ .حول مفهوم األیدلوجیا  ٢

الناصـــــریة وتوزیــــــع الفــــــرص  ٣
 .االقتصادیة 

٢ ٨ 

دور النظــــــام الــــــسیاسي فــــــي  ٤
 .توزیع الفرص 

٢ ٨ 

توجیهــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــسیاسة  ٥
 .االقتصادیة 

٢ ٨ 

العالقة الجدلیة بین السیاسة  ٦
 .االجتماعیة 

٢ ٨ 

   ٢ ٨ .تدابیر إعادة التوزیع  ٧
  المحاضرات  . ١ . ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥

  عمل أبحاث . ٢ . ٥
 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦

للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 
  :المحدودة 

 ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
 امتحان التحریري                    :الیب المستخدمة األس-أ

 األسبوع الرابع عشر:                    التوقیت -ب

  %١٠٠ :    توزیع الدرجات - :

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
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  :رؤیة الوحدة
 كلیة اآلداب على  في تطویر أداءتطمح 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

  یوجــــد ال:                         مذكرات  -أ

 الـــــــــسیاسة : طلعـــــــــت مـــــــــصطفى الـــــــــسروجي وآخـــــــــرون -١ :                   كتب ملزمة -ب
ــــاب  ــــشر وتوزیــــع الكت ــــوان مركــــز ن االجتماعیــــة ، جامعــــة حل

  . ٢٠٠٣الجامعي ، 
التعریف "  السیاسة االجتماعیة :أحمد سلیمان أبو زید  - ٢

 ، اإلســـــــكندریة ، دار المعرفـــــــة" والمجـــــــال واالســـــــتراتیجیات 
   . ١٩٩٦الجامعیة ، 

 الـــــسیاسة االجتماعیـــــة ، مكتبـــــة :أحمـــــد كمـــــال أحمـــــد - ٣ 
  .١٩٧٠القاهرة الحدیثة ، القاهرة 

 أصـول علـم االجتمـاع الـسیاسي ، :  محمد علـي محمـد -١ :   كتب مقترحة -جـ
   .١٩٨٠اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة 

 التخطـــــــیط : عبلـــــــة األفنـــــــدي و منـــــــى محمـــــــد عـــــــویس -٢
ـــــة ، القـــــاهرة ، دار الفكـــــر االج ـــــسیاسة االجتماعی تمـــــاعي وال

  ١٩٩٦العربي ، 
 مــدخل إلــى علــم الــسیاسة ، بیــرون ، : عــصام ســلیمان -٣

١٩٨٦.   
"  الـــسیاسة االجتماعیـــة : عبـــد الحلـــیم رضـــا عبـــد العـــال -٤

القــــــاهرة ، دار " أیــــــدیولوجیات وتطبیقــــــات عالمیــــــة ومحلیــــــة 
  .١٩٩١الثقافة المصریة ، 

لمیــــــــــة أو دوریــــــــــات ع -د
  الخ... نشرات 

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     أشرف البهي. د
  ناجي بدر. د    
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  :رؤیة الوحدة
 كلیة اآلداب على  في تطویر أداءتطمح 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 

so٠٣١١٦١٤٠٤٣ 
  :اسم المقرر 

 علم االجتماع الطبي
   الرابعة/الفرقة 
  اللیسانس/المستوى 

  :التخصص 
    -   عملي  ٤٨   نظري:  راسیة عدد الوحدات الد  االجتماع الطبيعلم 

 

ـــه ودراســـة   : هدف المقرر -٢ ـــم االجتمـــاع الطبـــي وتطـــوره ومجاالت التعریـــف بعل
  .الموضوعات المشتركة بین الطب وعلم االجتماع 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
ى النظریـــــــات والمــــــــدارس أن یتعـــــــرف الطالـــــــب علــــــــ.  ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

  .المختلفة في مجال علم االجتماع الطبي 
أن یحـــــدد الطالـــــب التطـــــورات العلمیـــــة والحدیثـــــة فـــــي . ٢. أ

  .مجال علم االجتماع الطبي 
أن یتعــــرف الطالــــب علــــى الظــــواهر والمــــؤثرات التــــي . ٣. أ

  .ترتبط بعلم االجتماع الطبي 
 الطبــي أن یعــرف الطالــب العالقــة بــین علــم االجتمــاع. ٤. أ

 .وغیره من العلوم األخرى 
أن یحـــدد الطالـــب المـــنهج العلمـــي فـــي الكـــشف عـــن . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب

  .األمراض وأسبابها االجتماعیة 
أن تكـــــــون لـــــــدى الطالـــــــب القـــــــدرة علـــــــى تـــــــشخیص . ٢. ب

   .المشكالت الطبیة واقتراح حلول لها
قتهـا أن یحدد الطالـب تـاریخ األمـراض واألوبئـة وعال. ٣. ب

 .بالواقع االجتماعي 
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
ان یجمـــع الطالـــب ویحلـــل ویـــستخدم المعلومـــات . ١. ١. ج

  .الطبیة عن طریق استخدام تكنولوجیا المعلومات الحدیثة 
أن یطبـــق الطالـــب البحـــوث المیدانیـــة فـــي مجـــال . ١. ٢. ج

  .علم االجتماع الطبي 
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لــب تقــاریر علمیــة موضــوعیة عــن أن یكتــب الطا. ٢. ٢. ج
  .األسباب االجتماعیة لألمراض 

أن یشارك الطالب في تخطیط وتقویم مشروعات . ٤. ٢. ج
 .التنمیة الصحیة 

ــــــــستخدم الطالــــــــب الحاســــــــب اآللــــــــي والوســــــــائل . ١. د  : المهارات العامة -د أن ی
ـــم االجتمـــاع  ـــى مراجـــع فـــي عل التكنولوجیـــة فـــي االطـــالع عل

 .   الطبي 
  :وي المقرر  محت-٤
 الموضوع م  

عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

العالقــة بــین الطــب وعلــم  ١
 االجتماع 

١ ٤ 

مجــــاالت علــــم االجتمــــاع  ٢
 الطبي 

١ ٤ 

التعـــرف علـــى النظریـــات  ٣
المختلفــــــة المفــــــسرة لعلــــــم 

 االجتماع الطبي 
١ ٤ 

دراســــــــة العالقــــــــات بــــــــین  ٤
 األطباء والمرضى 

١ ٤ 

دراســــــــــــــــــــة األمــــــــــــــــــــراض  ٥
 ة وأسبابها االجتماعی

١ ٤ 

دراســــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــصحة  ٦
 ومستویاتها 

٢ ٨ 

دراســـة دور الطبیـــب فـــي  ٧
 الوعي الصحي 

١ ٤ 

ـــــــي  ٨ ـــــــرات الت دراســـــــة التغی
 طرأت على دور الطبیب 

١ ٤ 

ـــــــي  ٩ ـــــــرات الت دراســـــــة التغی
طـــــــــــــــــــرأت علـــــــــــــــــــى دور 

 المریض
١ ٤ 

دراســة التمــریض وأهمیتــه  ١٠
 في المجتمع 

٢ ٨ 
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  محاضرات. ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
 عمل أبحاث. ٢. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
   اختبار شفوي١.أ  . ٧ األسالیب المستخدمة                     -أ

  اخنبار نحریري٢.أ  . ٧
  ي األسبوع السابعاختبار شفوي ف١. ب  . ٧:                    التوقیت -ب

  اختبار تحریري في األسبوع الرابع عشر٢. ب  . ٧
   %   ٢٥  شفوي ١. ج .  ٧ :    توزیع الدرجات -. 

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

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 علــــم االجتمـــــاع الطبـــــي ، دار :نادیــــة محمـــــد الــــسید عمـــــر :                         مذكرات  -أ

  .٢٠٠٩  المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة 
 علــم االجتمــاع الطبــي ، دار :عبــد اهللا محمــد عبــد الــرحمن  :                   كتب ملزمة -ب

 .٢٠٠٨  =المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة
راســـات فـــي علـــم االجتمـــاع  د:محمـــد علـــي محمـــد وآخـــرون  :   كتب مقترحة - =

 .  ١٩٩٥  =الطبي ، دار المعرفة الجامعیة اإلسكندریة
دوریات علمیة أو نـشرات  -د

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

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

The sociological review 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي     السید شحاتة.د 

  ناجي بدر. د    
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  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
:  الرمز الكودي 

so٠٣١١٦١٤٠٣٧  
  :اسم المقرر 

 التدریب العملي
   الرابعة/الفرقة 
  اللیسانس/المستوى 

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

 

تــدریب الطــالب علــى البحــث فــي علــم االجتمــاع وكیفیــة اختیــار   : هدف المقرر -٢
  .موضوع البحث ووضع االستراتیجیة المنهجیة 

  :هدف من تدریس المقرر  المست-٣
أن یتعـرف الطالـب علـى كیفیــة اسـتخدام الـصیاغة البحثیــة . ٥. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

  .الدقیقة 
 أن یتعــــرف الطالــــب علــــى قواعــــد الممارســــة المهنیــــة فــــي .٦. أ

 .النزول المیداني ویطبقها 
مــي فــي التفكیــر أن یــستخدم الطالــب بحرفیــة المــنهج العل. ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب

فــي كـــل مراحــل البحـــث بدایـــة مــن تـــصمیمه وحتــى االنتهـــاء مـــن 
  .تنفیذه 

أن یفرق الطالـب بـین المـشكالت الـصالحة للبحـث والتـي . ٢. ب
  .ال تصلح 

ــــز الطالــــب بــــین مختلــــف منــــاهج وطــــرق وأدوات . ٣. ب أن یمی
البحــث التــي تتناســب مــع طبیعــة المــشكلة ، وأن یعــي جیــدًا مزایــا 

ا وتتكـــون لدیـــه رؤى نقدیـــة بـــشأن توظیفهـــا فـــي وعیـــوب كـــل منهـــ
  .مختلف أنواع البحوث

أن تنــتج لــدى الطالــب إمكانیــة طــرح أســئلة بحثیــة وٕایجــاد . ٤. ب
 .حلول لها 

 المهــــــــــــارات المهنیـــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یجمــع الطالــب ویحلــل ویــستخدم المعلومــات التـــي . ١. ١. ج
  .نترنت جمعها عن مشكلة البحث باستخدام شبكة اال

الكمیـــة (أن یجمـــع الطالـــب ویحلـــل البیانـــات الواقعیـــة . ٢. ١. ج
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  .من خالل الدراسة المیدانیة ) والكیفیة
أن یطبـــق الطالـــب بحثـــًا میـــدانیًا علـــى ظـــاهرة مـــا یـــتم . ١. ٢. ج

  .اختیارها 
   .أن یصمم الطالب تقاریر علمیة حول مشكلة البحث. ٢. ٢. ج
رة علـــى تـــصمیم األدوات أن تنـــشأ لـــدى الطالـــب القـــد. ٣. ٢. ج

 .البحثیة وتطبیقها 
أن یـــــــستخدم الطـــــــالب إمكانیـــــــات الحاســـــــب اآللـــــــي فـــــــي . ١. د  : المهارات العامة -د

ــــــدریب علــــــى بــــــرامج التحلیــــــل  الحــــــصول علــــــى المعلومــــــات والت
  .اإلحصائي 

أن یستخدم الطالـب اسـتراتیجیة العمـل الجمـاعي فـي تنفیـذ . ٢. د
  .البحث المیداني 

 لدى الطالب المقـدرة علـى مناقـشة المـشكلة محـل أن تنشأ. ٣. د
البحث سواء مكتوبة من خالل كتابة البحث أو شفاهة من خالل 

  .مناقشته 
أن یكتـــسب الطـــالب المقـــدرة مـــن خـــالل إجـــرائهم للبحــــث . ٥. د

 .مهارة استخدام أسالیب حل المشكالت 
  : محتوي المقرر -٤
 الموضوع  

  عدد
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

 م

١  
تدریب ال

 النظري

٢ 
التدریب 
 العملي

٣  
الحاسب 

 اآللي

٣ ٢ ١ ٣ ٢ ١ 

١ 

أنواع 
البحوث 

 االجتماعیة 

یجمع 
الطالب 
أمثلة 

لمختلف 
أنواع 

البحوث 
كشفیة  
وصفیة 

 تشخیصیة 

٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 4 

اختیار  ٢
مشكلة 

اختیار 
مشكلة 

Spss 

٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 4 
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وتحدید 
 أبعادها 

للبحث 
وتحدید 
 أبعادها

٣ 

ناهج م
البحث 

 االجتماعي

اختیار 
المنهج 
المناسب 
لطبیعة 
 المشكلة 

٤ ٤ 4  ٢ ٢ 4 

 أســالیب التعلــیم والــتعلم -٥
:  

  المحاضرات . ١. ٥
 الدراسة المیدانیة. ٢. ٥

 أســالیب التعلــیم والــتعلم -٦
للطـــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
  ) خاص بمناقشة البحث المیداني( االمتحان الشفوي .١. أ  . ٧ األسالیب المستخدمة      -أ

  االمتحان التحریري. ٢.أ  . ٧
  )   من الفصل الدراسي الثاني( األسبوع الثالث عشر ١.ب  . ٧:                    التوقیت -ب

 ) من الفصل الدراسي الثاني( األسبوع الرابع عشر ٢.ب  . ٧
   % ٥٠ ١. ج  . ٧ :   ع الدرجات  توزی-) 

   %٥٠ ٢. ج  . ٧
  %           ١٠٠:  المجموع 

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

 ال یوجد :                   كتب ملزمة -ب
 أصــول البحــث االجتمــاعي ، ط :مــد حــسن  عبــد الباســط مح-١ :   كتب مقترحة -==

   .١٩٩٠ ، مكتبة وهبة ، ١١
 GGÉ G ٣ االجتماع والمنهج العلمي ، ط : محمد علي محمد -٢

   .١٩٨٦المعرفة الجامعیة ، 
 منــاهج البحــث اإلعالنــي واالجتمــاعي ، : نــوال محمــد عمــر -٣

  .مكتبة األنجلو المصریة 
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  :رؤیة الوحدة
 كلیة اآلداب على  في تطویر أداءتطمح 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

 االجتماعیـة ،  تصمیم وتنفیـذ البحـوث: محمد طلعت عیسى -٤
  .١٩٧١دار المعرفة الجامعیة ، 

دوریــــــــــــات علمیــــــــــــة أو  -د
  الخ... نشرات 

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

  .المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة ، الكویت  - ٢
  .مجلة عالم الفكر ، الكویت  - ٣
  .عیة مجلة العلوم االجتما - ٤
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    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي     محمود حمدي.د 

   ناجي بدر.د    



 
 
 

     
   

  

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

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

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

  :رؤیة الوحدة
 كلیة اآلداب على  في تطویر أداءتطمح 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 

so ٠٣١١٦١٤٠٤٤  
  :اسم المقرر 

 مادة االنتساب
   الرابعة/الفرقة 
  اللیسانس/المستوى 

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

التعـــرف علـــى العالقـــة بـــین الفـــرد والبیئـــة االجتماعیـــة التـــي   : هدف المقرر -٢
ـــین  یعـــیش فـــي وســـطها ، والتعـــرف علـــى مظـــاهر التفاعـــل ب

  .الفرد والبیئة 
  :قرر  المستهدف من تدریس الم-٣

أن یتعــــــــــرف الطالـــــــــــب علـــــــــــى التطـــــــــــورات العلمیـــــــــــة . ٢. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
  واالتجاهات الحدیثة في تكوین االتجاهات والقیم وتعدیلها

أن یتعــــــــرف الطالــــــــب علــــــــى الظــــــــواهر والمــــــــؤثرات . ٣. أ
  .المختلفة في مجال النفس االجتماعي 

فــــي أن یحــــدد الطالــــب الظــــواهر والمــــؤثرات المختلفــــة . ٤. أ
 .قیاس العالقات االجتماعیة 

أن یتعـــــــرف الطالـــــــب علـــــــى تـــــــشخیص المـــــــشكالت . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .واقتراح حلول مختلفة لها 

أن یحــدد الطالــب أســئلة بحثیــة عــن قیــاس العالقــات . ٤. ب
 .االجتماعیة 

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

ــــــاء المعلو . ١. ١. ج ــــــب بن ــــــد الطال مــــــات باســــــتخدام ان یعی
  .تكنولوجیا المعلومات الحدیثة في مجال النفس االجتماعي 

ــــة . ٢. ١. ج ــــات الواقعی ــــب البیان ــــة (أن یــــستخدم الطال الكمی
: والتاریخیـــة فـــي التعــرف علـــى المـــشكالت ، مثـــل ) والكیفیــة

  إدمان الخمور والمخدرات
ــــــوم الطالــــــب بتطبیــــــق البحــــــوث المیدانیــــــة . ١. ٢. ج أن یق

االجتماعیة على قیاس العالقـات االجتماعیـة وٕاجراء المسوح 
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  :رؤیة الوحدة
 كلیة اآلداب على  في تطویر أداءتطمح 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

.  
ـــــــــة . ٣. ٢. ج ـــــــــى األدوات البحثی ـــــــــب عل أن یتعـــــــــرف الطال

 .وتطبیقها في قیاس العالقات االجتماعیة 
أن یتعـــرف الطالـــب علـــى إمكانیـــة اســـتخدام الحاســـب . ١. د  : المهارات العامة -د

اآللــــــي فــــــي معرفــــــة االتجاهـــــــات والقــــــیم الخاصــــــة بـــــــالنفس 
  .  عدیلها االجتماعیة وت

أن یحـــدد الطالـــب أســـالیب حـــل المـــشكالت المرتبطـــة . ٥. د
 .بإدمان الخمور والمخدرات 

  : محتوي المقرر -٤
 الموضوع م  

عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

تكـــــوین االتجاهـــــات والقـــــیم  ١
 وتعدیلها 

٢ ٨ 

 ٢ ٨ طبیعة االتجاهات  ٢
 ٢ ٨ طرق قیاس االتجاهات  ٣
 ٢ ٨ القیادة  ٤
 العالقـــــــــــــــــــــــــات قیـــــــــــــــــــــــــاس ٥

 .االجتماعیة 
٢ ٨ 

مـــــشكالت إدمـــــان الخمـــــور  ٦
 والمخدرات 

٢ ٨ 
  

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

للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 
  :المحدودة 

 ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
 اختبار تحریري األسالیب المستخدمة                     -أ

 األسبوع الرابع عشر:                   وقیت  الت-ب
  %١٠٠ :    توزیع الدرجات -  
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
ــــرحمن محمــــد عیــــسوي :                         مذكرات  -أ ــــنفس االجتمــــاعي ، :عبــــد ال  علــــم ال

٢٠٠٩.  
 علــــم الــــنفس االجتمــــاعي ، دار الفكــــر :فــــؤاد البهــــي الــــسید  :                  كتب ملزمة -ب
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  :رؤیة الوحدة
 كلیة اآلداب على  في تطویر أداءتطمح 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

  .١٩٥٥العربي ، 

 علـم الـنفس أسـسه وتطبیقاتـه التربویـة :عبد العزیز القوصي  :   كتب مقترحة - .
  .١٩٦٤  ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصریة 

دوریات علمیة أو نشرات  -د
  الخ... 

المركز القومي ة القومیة ـ إصدار 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    أشرف البهي. د 

   ناجي بدر.د    
 


