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 -1المقررات المطلوب دراستها قبل المقرر مباشر ًة:
المقرر

الرمز

ال يوجد
 -2الهدف من المقرر:

تهدف مادة مقدمة في علم االجتماع إلى التعريف بأهمية علم االجتماع وإيضاح مفاهيم المنظور االجتماعي ،والثقافة ،والبنية
االجتماعية والتفاعل االجتماعي باإلضافة إلى شرح الجماعات البشرية ومفاهيم المجتمع المدني  ،وأثر مؤسسة العائلة على المجتمع.
ويتعرف الدارس في هذه المادة على :
 -1الثقافة .

 -2الدين والمجتمع .
 -3العولمة
 -4المجتمع المدني
 -5التعميم
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 -6البحث االجتماعي
 -7البنية االجتماعية

 -3المحصالت التعليمية المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives/Outcomes
الرمز

المرجوة
صالت التعليم ّية
ّ
المح ّ

ILO

Intended Learning Objectives/Outcomes

ILO1






ILO2





٠ف ُٙاٌطالب ف٘ ٟزا اٌفصً:
 إٌّظٛس االخرّاػٚ ٟاٌغ١اق االخرّاػٟ ذؼش٠ف اٌؼٍُ ٚلطاػاذٗ اٌّخرٍفح اٌؼاللح ت ٓ١ػٍُ االخرّاع ٚاٌؼٍ َٛاألخشٜ ٔشٛء ػٍُ االخرّاع وٕر١دح ٌٍرطٛس االخرّاػٔٚ ٟداذ اٌؼٍُ اٌطث١ؼٟ اٌؼاللح ت ٓ١اٌؼٍُ االخرّاع ٚاٌفٍغفح اٌٛضؼ١ح ٘شتشخ عثٕغش ٔٚظش٠ح اٌذاس١ٕ٠ٚح االخرّاػ١ح واسي ِاسوظ ٚاٌصشاع اٌطثمٟ دٚس اِ ً١دٚسوٙا ُ٠ف ٟذؼش٠ف ػٍُ االخرّاع ِٓ خالي ذحذ٠ذ ِف َٛٙاالٔذِاج االخرّاػٟ اٌرغاؤي ػٓ ل ُ١اٌفشد اٌثاحث ٚذأث١ش٘ا ف ٟاٌثحث االخرّاػٟ إٌظش٠اخ ف ٟػٍُ االخرّاع ٔظش٠ح اٌرفاػً اٌشِضٞ ٔظش٠ح اٌرحٍ ً١اٌٛظ١فٟ ٔظش٠ح اٌصشاع اٌطثمِ :ٟف َٛٙاٌطثمح ٚاٌصشاع اٌطثم ٟف ٟاٌّدرّغ٠ف ُٙاٌطالب ف٘ ٟزا اٌفصً:
 ِف َٛٙاٌثمافح ِىٔٛاخ اٌثمافح إٌغث١ح اٌثمافح ٚظائف اٌٍغح ِف َٛٙاٌثمافح اٌفشػ١ح ٚاٌثمافح اٌّضادج ػٍُ االخرّاع اٌثٌٛٛ١خٚ ٟاٌغٍٛن االخرّاعِ -ف َٛٙاٌرماسب اٌثمافٟ

ILO3



ILO4
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٠حًٍ اٌطالب ف٘ ٟزا اٌفصً :
 ِغر٠ٛاخ اٌردٍ ً١االخرّاػٟ إٌّظٛس االخرّاػٚ ٟاعغ إٌطاق إٌّضٌح االخرّاػ١ح ٚأّ٘١رٙا اٌّإعغاخ االخرّاػ١ح ٚأّ٘١رٙا تإٌغثح ٌٍّدرّؼاخ اإلٔغأ١ح اٌرشاتظ االخرّاػٔٚ ٟظش٠اذٗ األعاع١ح إٌّظٛس االخرّاػ ٟاٌصغشٚ ٞاٌرفاػً االخرّاػٟ فٓ اٌرّث ً١ف ٟاٌرؼث١ش ػٓ اٌزاخ اٌثٕاء االخرّاػٌٍٛ ٟالغ٠فغش اٌطالب ف٘ ٟزا اٌفصً:
 ذؼش٠ف اٌدّاػح اإلٔغأ١ح ٚاٌفشق تٕٙ١ا ٚاٌّدرّغ اٌّشاحً اٌشئ١غ١ح ف ٟذطٛس اٌّدرّؼاخ اإلٔغأ١ح اٌدّاػاخ ضّٓ اٌّدرّغ اٌٛاحذ -دٕ٠اِ١ى١اخ اٌدّاػح

ILO5

٠رؼشف اٌطالب ف٘ ٟزا اٌفصً ػٍ: ٝ
 ذؼش٠ف اٌرّ١١ض اٌطثمِٚ ٟؼشفح ٔظّٗ األستؼح اٌشئ١غ١ح ِحذداخ اٌطثمح االخرّاػ١ح أعثاب شٛ١ع ظا٘شج ٌرّ١١ض اٌطثمٟ -و١ف ذحافع اٌطثماخ اٌّغ١طشج ػٍ ٝاٌغٍطح

ILO6

٠ف ُٙاٌطالب ف٘ ٟزا اٌفصً ػٍ: ٝ
 ِٛخض ح١اج اتٓ خٍذِٚ ْٚشاحٍٙا األعاع١ح اٌراس٠خ ِٓ ٚخٙح ٔظش اتٓ خٍذْٚ ِمذِح ئٌ ٝػٍُ اٌؼّشاِْ -ماسٔح ػٍُ اٌؼّشاْ ِغ ػٍُ االخرّاع

٠ف ُٙاٌطالب ف٘ ٟزا اٌفصً ػٍ: ٝ
ILO7

ILO8

-

خغشاف١ح اٌؼّشاْ
اٌثذٚ ٚاٌحضش ٔٚحً اٌّؼاػ
ٔظش٠ح اٌؼصث١ح
اٌذٌٚح ٚذطٛس٘ا

٠رؼشف اٌطالب ف٘ ٟزا اٌفصً ػٍ: ٝ
 -ذطٛس األٔظّح االلرصاد٠ح
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-

ٚعائظ اٌّثادٌح
إٌظُ االلرصاد٠ح اٌؼاٌّ١ح
ػٌّٛح اٌشأعّاٌ١ح
ِضاػفاخ اٌشأعّاٌ١ح اٌؼاٌّ١ح

٠حًٍ اٌطالب ف٘ ٟزا اٌفصً ػٍ: ٝ

ILO9

-

ِف َٛٙاٌّدرّغ اٌّذٟٔ
اٌّدرّغ اٌّذٟٔ
االخرشاق اٌخاسخٌٍّ ٟدرّغ اٌّذٟٔ
دٚس اٌّدرّغ اٌّذٔ ٟف ٟتٕاء اٌذّ٠مشاط١ح
ٚظائف اٌّدرّغ اٌّذٔٚ ٟػاللرٙا تاٌذّ٠مشاط١ح
أٔٛاع اٌّدرّغ اٌّذٟٔ
اٌّف َٛٙاٌّشوضٌٍ ٞذٌٚح

٠فغش اٌطالب ف٘ ٟزا اٌفصً ػٍ: ٝ
ILO10

-

ذؼش٠ف اٌذٓ٠
إٌظش٠اخ االخرّاػ١ح ٚاٌذٓ٠
اٌذٚ ٓ٠سٚذ اٌشأعّاٌ١ح
األد٠اْ اٌىثش ٜف ٟاٌؼاٌُ

٠رؼشف اٌطالب ف٘ ٟزا اٌفصً ػٍ: ٝ
ILO11

 االٔفداس اٌغىأٟ إٌّ ٛاٌغىأٟ اٌرّذْ٠رؼشف اٌطالب ف٘ ٟزا اٌفصً ػٍ: ٝ

ILO12

 اٌرشت١ح ف ٟاٌّدرّؼاخ األٌٝٚ -اٌرشت١ح ِٓ إٌّظٛس اٌؼاٌّٟ
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 اٌرشت١ح ف ٟإٌظش٠اخ االخرّاػ١ح٠رؼشف اٌطالب ف٘ ٟزا اٌفصً ػٍ: ٝ

ILO13

-

األِّ١ح وشؼاس ٌٍشأعّاٌ١ح
اٌٍ١ثشاٌ١ح اٌدذ٠ذج
عٍطح ٚعائً اإلػالَ
ػصش اٌّذْ
صشاع اٌحضاساخ
أعٛاق اٌّاي
األصِح اٌالِحذٚدج ف ٟعٛق اٌؼًّ
حشب ذحش٠ش ساط اٌّاي
اٌرىاٌ١ف إٌغث١ح

٠رؼشف اٌطالب ف٘ ٟزا اٌفصً ػٍ: ٝ

ILO14

-

اٌؼائٍح ٚاٌضٚاج
اٌؼائٍح اخرشاع ٕ٠فشد تٗ تٕ ٛاإلٔغاْ
حفً اٌضفاف
اعرّشاس٠ح اٌؼائٍح
أصٛي اٌؼائٍح
ٚظائف اٌؼائٍح
اٌطالق
تٕ١ح اٌؼائٍح

٠رؼشف اٌطالب ف٘ ٟزا اٌفصً ػٍ: ٝ
ILO15

ILO16

 ّٔٛرج اٌثحث اُ٘ طشق اٌثحث اٌؼٛاًِ اٌر٠ ٟدة أخز٘ا تاٌحغثاْ ػٕذ أرماء طش٠مح اٌثحث٠رؼشف اٌطالب ف٘ ٟزا اٌفصً ػٍ: ٝ
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-

ذؼش٠ف اٌؼٍ َٛاٌغ١اع١ح
ِداالخ اٌؼٍ َٛاٌغ١اع١ح
ذطٛس اٌؼٍ َٛاٌغ١اع١ح
اٌذّ٠مشاط١ح
اٌؼاللاخ اٌذ١ٌٚح

٠رؼشف اٌطالب ف٘ ٟزا اٌفصً ػٍ: ٝ

ILO17

-

األحضاب اٌغ١اع١ح
األحضاب اٌّاسوغ١ح اٌشٛ١ػ١ح
األحضاب اٌفاش١ح
األحضاب ف ٟأٚسٚتا
اٌّحافظ ْٛاٌدذد
اٌحشب ػٍ ٝاإلس٘اب

 -4محتوى المقرر:



يفضل أن تكون عدد الساعات المتزامنة من مضاعفات  5.1ساعة ومجموعها من مرتبة  51ساعة عمى األكثر.



الساعات المسجمة والمتزامنة لتغطية المواضيع نظرياً وعممياً.

المحصالت
التعليمية

القسم النظري مع مالحظات وتوضيحات إن
وجدت

ساعات
مسجلة

ساعات
متزامنة

أنماط المهام

القسم العملي مع مالحظات
وتوضيحات إن وجدت

يتعرف الطالب في ىذه الوحدة عمى
مفيوم عمم االجتماع وعالقاتو مع بقية
LO1

العموم االجتماعية وتمقي الضوء أيضا

التطور التاريخي لعمم االجتماع وعمى
ابرز المدارس التي عززت أبحاثيا ىذا
العمم ,كما تعالج ىذه الوحدة بعض من

7

7

وظائف

تمارين
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المفاىيم األساسية في عمم االجتماع
تشرح ىذه الوحدة المفيوم اإلشكالي

لمثقافة ,ومقاربة ىذا المفيوم بوصف
LO2

ودراسة مكوناتو ,وتقوم الوحدة أيضا

7

7

وظائف

تمارين

بدراسة جانبا مفيوم الثقافة (المادي

والرمزي)

سيتمكن الطالب من التفريق بين
مستويا التحميل االجتماعي األعظمي

والصغري,
LO3

وسيفيم

تأثير

الموقع

االجتماعي عمى الدور االجتماعي مما

7

7

وظائف

تمارين

سيمكنو من توقع سموك أعضاء

المجتمع,

كما سيتمكن من تفسير

أىمية المؤسسات االجتماعية.

سيفيم الطالب تطور المجتمع اإلنسان

LO4

من مراحمو األولى وصوال إلى المرحمة

الحالية ,كما سيتمن من تفسير الروابط

7

7

وظائف

تمارين

بين أفراد الجماعة الواحدة.

سيتمكن الطالب من تفسير أسباب

التمييز الطبقي باإلضافة إلى معرفة
LO5

أسباب ظاىرة التمييز الطبقي ,وفيم

7

7

وظائف

تمارين

كيفية محافظة الطبقة المسيطرة عمى

LO6

سمطتيا.
ع١رؼشف اٌطاٌة ف٘ ٟزٖ اٌٛحذج ػٍٝ
اٌّفىش اٌؼشت ٟاٌىث١ش اتٓ خٍذ ْٚح١اذٗ
ٚورثٗ ٚاتشص ِحطاخ ح١اذٗ ,وّا
ع١رّىٓ ِٓ فٚ ُٙخٙح ٔظشٖ فٟ

7

7

وظائف

تمارين
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اٌراس٠خٚ ,عّ١ىٓ ِٓ اٌّماسٔح فٟ
إٌٙا٠ح ت ٓ١ػٍُ اٌؼّشاْ ٚػٍُ
االخرّاع.
LO7

ف٘ ٟزٖ اٌٛحذج ع١م َٛاٌطاٌبة تذساعبح ٚلٙبُ ذبأث١ش
اٌدغشاف١ح ػٍ ٝاٌطثاع اٌثشش٠حٚ ,ع١رؼّك ف ٟػٍبُ
اٌؼّشاْ اٌثششٚ ٞخاصح ٔظش٠ح اٌؼصث١ح ػٕذ اتٓ
خٍببذٚ ْٚعبب١ف ُٙأٔببٛاع اٌذٌٚببح ػٕببذٖ تاإلضببافح ئٌببٝ
ذطٛس٘ا ِٚشاحٍٙا.

7

LO8

٠رؼشف اٌطاٌبة فب٘ ٟبزٖ اٌٛحبذج ػٍب ٝذطبٛس ّٔبظ
اإلٔرببباج فببب ٟاألٔظّبببح االلرصببباد٠ح ,ػثبببش ذببباس٠خ
اٌّدرّبببغ اإلٔغبببأ ,ٟوّبببا عببب١ف ُٙذطبببٛس اٌّثادٌبببح,
ٚٚظائف إٌمٛدٚ ,ع١رّىٓ ِٓ ذفغب١ش ّٔبظ اإلٔرباج
اٌشأعّاٌٚ ٟاالشرشاو.ٟ

7

LO9

فبب٘ ٟببزٖ اٌٛحببذج عبب١ف ُٙاٌطاٌببة اٌّدرّببغ اٌّببذٟٔ
ذؼش٠فببا ٚذطببٛس ػثببش اٌّشاحببً اٌّخرٍفببح ِببٓ ػّببش
اٌّدرّغ اٌحذ٠ث ,وّا ع١رؼشف ػٍ ٝدٚس اٌّدرّبغ
اٌّببذٔ ٟفبب ٟتٕبباء اٌذّ٠مشاط١ببح فبب ٟاٌّدرّببغ ,وببزٌه
أٔٛاع اٌّدرّغ اٌّذٔٚ ٟػاللرٗ تاٌذٌٚح.

7

LO10

٠مببب َٛاٌطاٌبببة فببب٘ ٟبببزٖ اٌٛحبببذج ترفغببب١ش اٌظبببا٘شج
اٌذ١ٕ٠بببح ,وّبببا عببب١ف ُٙإٌظش٠ببباخ االخرّاػ١بببح اٌربببٟ
ذٕاٌٚد اٌذ ,ٓ٠وّبا عب١رؼشف اٌطاٌبة ػٍب ٝاٌؼاللبح
تبب ٓ١اٌشأعببّاٌ١ح ٚاٌطائفببح اٌثشٚذغببرأر١ح اٌّغبب١ح١ح,
وّا ع١رؼشف ػٍ ٝاتشص أد٠اْ اٌؼاٌُ اٌّؼشٚفح.

7

LO11

ع١رؼشف اٌطاٌة ف٘ ٟزٖ اٌٛحذج ػٍ ٝػٍُ اٌغىاْ,
وّبببا عببب١رّىٓ ِبببٓ ذفغببب١ش إٌّببب ٛاٌغبببىأٚ ٟو١ف١بببح
حغبببباتٗ ,وّببببا عبببب١رّىٓ ِببببٓ فٙببببُ ٔشببببٛء اٌّببببذْ
ٚذطٛس٘ا.

7

LO12

عبب١م َٛاٌطاٌببة فبب٘ ٟببزٖ اٌٛحببذج فٙببُ ػٍّ١ببح ذطببٛس
اٌرشت١ح ػثش ِشاحً اٌّدرّغ اإلٔغأ ,ٟثُ ع١رٛلف
ػٕذ اٌرشت١بح ِبٓ إٌّظبٛس اٌؼباٌّٚ ,ٟعب١ف ُٙأخ١بشا
سؤ٠ح إٌظش٠اخ االخرّاػ١ح ٌؼٍّ١ح اٌرشت١ح.

7

LO13

عبب١م َٛاٌطاٌببة فبب٘ ٟببزٖ اٌٛحببذج اٌؼٌّٛببح ٚاتبببشص
ذدٍ١اذٙا ,ح١ث ع١ذسط اٌطاٌة األِّ١ح اٌشأعّاٌ١ح
أ ٞذٛح١ذ اٌؼاٌُ ف ٟعٛق ٚاحبذجٚ ,عب١م َٛاٌطاٌبة
ترفغ١ش دٚس ٚعبائً اإلػبالَٚ ,عب١ف ُٙدٚس اٌّذٕ٠بح

7

7

7

7

7

7

7

7
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ػٍ ٝحغاب اٌش٠ف.

LO14

عبب١ف ُٙاٌطاٌببة فبب٘ ٟببزٖ اٌٛحببذج ظببا٘شج اٌببضٚاج,
ٚو١ف١ببببح ظٙببببٛس اٌؼائٍببببح فبببب ٟاٌربببباس٠خ اإلٔغببببأ,ٟ
ٚأٔٛاع اٌؼائٍح ٚو١ف١ح ذطٛس٘ا ٙٔٚا٠رٙا.

7

LO15

ع١رذسب اٌطاٌة ف٘ ٟزٖ اٌٛحذج ػٍِٕٙ ٝح اٌثحبث
ف ٟاٌظٛا٘ش االخرّاػ١بح ٚعب١رّىٓ ِبٓ فٙبُ اٌفبشق
ت ٓ١إٌّٙح ٚاٌطش٠مح اٌر ٟذغرخذَ ضّٓ إٌّٙح.

7

LO16

عببب١رؼشف اٌطاٌبببة فببب٘ ٟبببزٖ اٌٛحبببذج ػٍبببح اٌؼٍبببُ
اٌغ١اعبب١ِٚ ٟبباد ٓ٠تحثببٗ ِٚداالذببٗٚ ,عبب١ف ُٙو١ف١ببح
اعرمالي ػٍُ اٌغ١اعبح ػبٓ اٌفٍغبفح ٚو١ف١بح ذطبٛسٖ,
وّا ع١ف ُٙاٌطاٌة اٌذّ٠مشاط١ح ٠ٚبرّىٓ ِبٓ ذفغب١ش
اٌؼاللاخ اٌذ١ٌٚح.

7

LO17

ف٘ ٟزٖ اٌٛحذج ع١ف ُٙاٌطاٌة اٌحبضب اٌغ١اعبِ ٟبا
ذىٕ٠ٛبببٗ ٚو١ف١بببح ٔشبببٛؤٖ ٚعببب١رؼشف ػٍببب ٝأٔبببٛاع
األحضاب اٌفاشب١ح ٚاٌشبٛ١ػ١ح ٚاتبشص األحبضاب فبٟ
أٚسٚتا.
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7

7

7

7
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 -5معايير التقويم:
نمط التقويم
ILO
النتائج التعليمية

المحصالت التعليمية
Code

LO1


إٌّظٛس االخرّاػٟ

عملي

امتحانات







عروض
ومقابالت

تقارير



اٌثمافح

LO2

LO3

تفاعل في
الجلسات
المتزامنة

اٌثٕ١ح
االخرّاػٟ

االخرّاػ١ح

ٚاٌرفاػً

















LO4
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اٌدّاػاخ اٌثشش٠ح









اٌرّ١١ض اٌطثمٟ


LO5







اتٓ خٍذٚ ْٚػٍُ اٌؼّشاْ
LO6



ػٍُ اٌؼّشاْ اٌثششٞ








LO8

االقتصاد









LO9

المجتمع المدني









LO10

الدين والمجتمع









LO11

علم السكان والتمدن









LO12

التربية









LO13

العولمة









LO14

العائلة









LO15

كيف يقوم علماء االجتماع بأبحاثهم









LO16

العلوم السياسية جزء أول









LO17

العلوم السياسية جزء ثان









LO7

 -6أدوات ومختبرات القسم العملي:
إسم األداة

توصيفها
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 -7المراجع األساسية:

 -1ابن خمدون ,مقدمة ابن خمدون,

 -8المراجع اإلضافية:

