توصيف المقررات الدراسية للمراحل الدراسية األربعة بقسم علم االجتماع للعام
توصيف مقررات السنة األولى قسم علم االجتماع
مقرر االنثروبولوجيا العامة (علم اإلنسان):
ـ المقدمة.
الموضوع االول :التعريف بعلم االنثروبولوجيا ومجاالتها :وتشمل على:
(التعريـــــف بعلـــــم االنثروبولوجيـــــاي اميـــــة االنثروبولوجيـــــاي نشـــــ االنثروبولوجيـــــا
األاـــــداف العامـــــة لألنثروبولوجيـــــاي البـــــدايا النظريـــــة األولـــــىي بعـــــو الـــــرواد
األوائل في علم االنثروبولوجيا).
الموضوع الثاني :عالقة االنثروبولوجيا بالعلوم األخرى.
الموضــــــــوع الثالـــــــ  :قســــــــام االنثروبولوجيــــــــا وفروعهــــــــا :ويشــــــــمل علــــــــى
(:االنثروبولوجيــــــــــا ال ي يقيــــــــــة (الطبيعيــــــــــة)ي االنثروبولوجيــــــــ ـ ا االجتماعيــــــــــة
والمجتمعـــــــا البدائيـــــــة .االنثروبولوجيـــــــا الثقافيـــــــة .االنثروبولوجيـــــــا التطبيقيـــــــةي
االنثروبولوجيـــــــ ـ ا اللغويـــــــــةي االنثروبولوجيـــــــــا الســـــــــي ولوجية .االنثروبولوجيـــــــــا
التطوريةي االنثروبولوجيا واالثنوجرافياي علم آثار ما قبل التاريخ).
الموضوع الرابع :منااج وطرق البح في االنثروبولوجيا :ويشمل على:
(اإلجـــــرا ا األوليـــــة فـــــي البحــــ الميـــــداني المالحظـــــة بالمشـــــار ةي اإلخبـــــاريو ي
ال ــــروو النظريــــ ة وتســــجيل المعلومــــا  .طريقــــة تســــجيل المالحظــــا الميدانيــــة.
صعوبة العمل الميداني).
الموضوع الخامس :دراسة المجتمعا البسيطة وفوائداا وتنميتها.
الموضــــــوع الســــــادس :دراســــــة المجتمعــــــا الحضــــــرية والمشــــ ـ ال االجتماعيــــــة
الحديثة.
الموضـــــوع الســـــابع :مثلـــــة مـــ ـ الدراســـــا الحديثـــــة فـــــي علـــــم االنثروبولوجيـــــا:
ويشــــــمل علــــــى( :دراســــــا فــــــي االنثروبولوجيــــــا المعرفيــــــةي دراســــــا فــــــي
انثروبولوجيا الشيخوخة .دراسا في علم دراسة المو واالحتضار).
ـ الخاتمة.
 -قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر مدخل علم االجتماع:
 المقدمة.الموضوع االول :مااية علم االجتماع.
الموضوع الثاني :نش علم االجتماع.
الموضوع الثال  :استقالل علم االجتماعي طبيعته وفروعه.
الموضوع الرابع :التعريف بعلم االجتماع ومجاالته.
الموضوع الخامس :الموضوعا التي يدرسها علم االجتماع.
الموضوع السادس :خصائص علم االجتماع.
الموضوع السابع :امية وفوائد علم االجتماع (بالنسبة لل رد والمجتمع).
الموضوع الثام  :عالقة علم االجتماع ببعو العلوم األخرى.
الموضوع التاسع :الظواار االجتماعية.
الموضوع العاشر :االي ولوجيا االجتماعية.
الموضوع الحادي عشر :العمليا االجتماعية (الصراع -التنافس).
الموضوع الثاني عشر :الثقافة.
الموضـــــوع الثالـــ ـ عشـــــر :دور علـــــم االجتمـــــاع فـــــي توجيـــــه الحيـــــا االجتماعيـــــة
والسياسية واالقتصادية في معظم دول العالم.
 الخاتمة. -قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر أساسيات ومناهج البحث االجتماعي:
 المقدمة.أوال :أساسيات البحث العلمي :ويشمل على:
الموضــــوع األول :العلــــم والبحــ ـ العلمــــي :ويشــــمل علــــى( :العلــــوم و ادافــــه .طــــرق
الحصــــول علــــى المعرفــــة خصــــائص الت يــــر العلمــــيي خصــــائص الباحــ ـ العلمــــي.
عوائق الت ير العلميي مش ال البح في العلوم االجتماعية).

الموضــــوع الثـــــاني :ساســــيا البحــــ العلمــــي :ويشـــــمل علــــى( :مشــــ لة البحــــ .
خطة البح  .فروو البح وتساؤالته).
الموضوع الثال  :العينا وطرق اختياراا:
الموضـــــوع الرابـــــع :دوا جمـــــع البيانــــــا  :ويشـــــمل على(:االســـــتبيا  .المقابلـــــ ة.
المالحظة .االختبارا ).
الموضـــــوع الخـــــامس :ســـــالي البحـــــ  :ويشـــــمل علـــــى( :األســـــلو التـــــاريخي.
األسلو الوص ي .األسلو التجريبي).
الموضـــــوع الســـــادس :تابـــــة البحـــ ـ  :ويشـــــمل علـــــى( :تقريـــــر البحـــ ـ  .مراجـــــع
البح  .معايير تقويم البح ).
ثانيا :مناهج البحث العلمي :ويشمل على:
الموضوع السابع :طبيعة المعرفة العلمية والبح العلمي:
الموضوع الثام  :العناصر األساسية للمنهج العلمي.
الموضوع التاسع :نواع الدراسا االجتماعية.
الموضوع العاشر :المداخل المنهجية لدراسة المجتمع.
الموضـــــوع الحـــــادي عشـــــر :مـــــنهج البحـــــ الوصـــــ ي :ويشـــــمل علـــــى ( :نـــــواع
المشــ ـ ال التــــي يتناولهــــا اــــذا المــــنهجي اإلجــــرا ا المتبعــــة واعتبــــارا التطبيــــق.
نواع المنااج الوص يةي عينة م البحو التي استخدم اذا المنهج).
الموضـــــوع الثـــــاني عشـــــر :مـــــنهج البحـــــ التـــــاريخي :ويشـــــمل علـــــى ( :نـــــواع
المشــــ ال التــــي يتناولهــــا اــــذا المــــنهج اإلجــــرا ا المتبعــــة فــــي مــــنهج البحــــ
التــــاريخي واعتبــــارا التطبيــــق .نمــــاذج مــ ـ البحــــو التــــي اتبعــ ـ مــــنهج البحــ ـ
التاريخي .تقويم منهج البح التاريخي).
ـ الخاتمة.
 -قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر اللغة العربية العامة:
 المقدمة.البــــا األول :القســــم اإلمالئــــي :ويشــــمل علــــى( :ام تــــا الوصــــلي والقطــــع .الهمــ ـ
المتوســـــطةي والمتطرفـــــة .األلـــــف اللينـــــة( :القائمـــــةي والممالـــــة)ي األحـــــرف ال ائـــــد .
عالما الترقيم .التا المبسوطةي والمربوطةي والمعاجم العربية).

البــــا الثــــاني :القســــم النحــــوي :ويشــــمل علــــى :ويشــــمل علــــى( :الجملــــة االســــمية:
(لــــيس)ي
المبتــــد والخبــــر .النواســــخ ( :ــــا و خواتهــــاي إ و خواتهــــاي المشــــبها
ال النافيـــــة للجـــــنسي ظـــ ـ و خواتهـــــاي و فعـــــال المقاربـــــة .الجملـــــة ال عليـــــة :ال عـــ ـ ل
و قســـــامه ال اعـــــل وصـــــوره .نائـــ ـ ال اعـــــل .الم اعيـــــل .العـــــدد :إفـــــرادهي تثنيتـــــه
جمعهي تذ يرهي وت نيثه).
البــــا الثالــ ـ  :القســــم األدبــــي :ويشــــمل علــــى ( :ــــالم العــــر ي و قســــامهي العصــــور
األدبيـــــةي الخطابـــــة القصـــــة .المقامـــــة .القصـــــيد  .قصـــــيد حمـــــد شـــــوقي .غـــــراو
الشـــــعري مـــــع التطبيـــــق فـــــي نموذجـــــا شـــــعرية :جااليـــــةي وإســـــالميةي وعباســـــيةي
وحديثةي ال تابة و نواعها مع األمثلةي والتاريخ الشعري).
البــــا الربــــع :القســــم البالغــــي :ويشــــمل علــــى( :البالغــــة :تعريــــف البالغــــة لغــــة
واصــــطالحاي علــــوم البالغــــة مــــع األمثلــــةي البيــــا  :التشــــبيهي و ر انــــه مــــع األمثلــــة.
االستعار  :مع األمثلة .تطبيقا قرآنية وفيها لمسا بيانية.
 الخاتمة. -قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر الدراسات اإلسالمية:
 المقدمة.الموضــــــوع األول :الصــــــال  :ويشــــــمل علــــــى( :تعري هــــــاي ح مهــــــاي شــــــروطهاي
فـــــرائو الصـــــال ي ســـــن الصـــــال ي فضـــــائل الصـــــال ي مـــــبطال الصـــــال ي يـــــف
تقضــــي ال ائتــــة ترتيــ ـ ال وائــ ـ فــــي ن ســــها ومــــع غيراــــاي ح ــــم جااــــل ال ائتــــةي
صــــال الــــوتر :ح مهــــاي وقتهــــاي ســــجود الســــهو :ح مــــهي صــــ تهي واجباتــــهي ســــننهي
ســـببه قصـــر صـــال الســـ ر :ح مـــهي دليلـــه صـــال الجمعـــة :ح مهـــاي دليلهـــاي شـــروط
وجوبهـــــاي شـــــروط صـــــحتها .آدا الجمعـــــة :األمـــــور التـــــي تحـــــرم يـــــوم الجمعـــــةي
صــــال العيـــــدي  :ح مهـــــاي منهـــــاي صــــ تهاي منـــــدوبا العيـــــد .صـــــال االستســـــقا :
ح مهـــــاي وقتهـــــاي صـــ ـ تهاي مـــــا ت ـــــو لهـــــاي مناوباتهـــــا .اآلذا  :تعري ـــــهي فضـــــلهي
التشديد في تر هي ح مهي شروط صحتهي مندوباتهي تعريف اإلقامةي ح مها).
الموضـــــوع الثـــــاني :ال ـــــا  :ويشـــــمل علـــــى( :تعري هـــــاي ح مهـــــاي دليلهـــــاي شـــــروط
وجوبهـــاي شـــروط صـــحتهاي نواعهـــاي ـــا الـــنعم (اإلبـــلي والبقـــري والغـــنم) شـــروط
وجوبهــــاي نصــــابهاي ــــا الحــــر  :شــــروط وجوبهــــاي مقــــدار النصــــا ي صــــنافهاي
المقــــدار الواجــــ خرجــــاهي ــــا العــــي المغصــــوبة والضــــائعة والمودعــــةي ــــا
الــــدي ي ــــا عــــروو التجــــار ي مــــا ال يســــقطه الــــدي مــ ـ ال ــــا ومــــا يســــقطهي
مصـــرف ال ـــا ي ـــا ال طـــر :ح مهـــاي دليـــل وجوبهـــاي علـــى مـــ تجـــ ي مقـــدارااي
م ي شي تدفعي مندوباتهاي لم تعطى.

الموضـــوع الثالـــ  :الصـــوم :ويشـــمل علـــى( :تعري ـــهي ح مـــهي مـــا يجـــ بـــه الصـــوم
وال طـــــري ر انـــــهي شـــــروط صـــــحتهي شـــــروط وجوبـــــه وصـــــحته معـــــاي منـــــدوبا
الصــــومي م رواــــا ي األمــــور التــــي تجــــو للصــــائمي مــــور يتــــوام فيهــــا القضــــا وال
قضا فيها محرماتهي األمور التي تترت على اإلفطار).
الموضـــــوع الرابـــــع :الحـــــج :ويشـــــمل علـــــى( :تعري ـــــهي ح مـــــهي دليلـــــهي شـــــروطه
ر انهي مانه الم ذو فيه شرعاي ما ي سد به الحج.
الموضوع الخامس :العمر  :ويشمل على( :ح مهاي ر انهاي مانها).
الموضـــــوع الســـــادس :األضـــــحية :ويشـــــمل علـــــى( :تعري هـــــاي دليـــــل مشـــــروعيتهاي
ح مهـــــاي فضـــــلهاي مـــــ ي شـــــي ت ـــــو ي فضـــــلهاي وقتهـــــاي شـــــروط صـــــحتهاي
م روااتها).
الموضــــوع الســــابع :العقيقــــة :ويشــــمل علــــى( :تعري هــــاي دليــــل مشــــروعيتهاي ح مهــــاي
مما ت و سنهاي شروطهاي فضلهاي وق ذبحهاي مندوباتهاي م روااتها).
الموضــــوع الثــــام  :الجهــــاد :ويشــــمل علــــى( :تعري ــــهي ح مــــهي دليــــل فرضــــيتهي
ح مــــة مشــــروعيتهي فضــــلهي ثــــوا الشــــهدا ي متــــى ي ــــو الجهــــاد فــــرو عــــي ي
الذي ال يقتلو في الجهادي محرما الجهاد).

الموضوع التاسع :الرباط :ويشمل على( :تعري هي ح مهي دليله).
الموضــــوع العاشــــر :علــــم الميــــرا (علــــم ال ــــرائو) :ويشــــمل علــــى( :تعريــــف علــــم
الميــــرا ي دليلــــهي موضــــوعهي ح ــــم تعلمــــهي غايتــــهي اســــتمدادهي الحقــــوق المتعلقــــة
بالتر ـــــةي ســـــبابه وموانعـــــهي الوارثـــــو مـــــ الرجـــــالي الوارثـــــو مـــــ النســـــا
تعـــــالىي حـــــاال األ وإالم فـــــي الميـــــرا ي
ال ـــــروو المقـــــدر فـــــي تـــــا
ميـــــرا الجـــــد مـــــع اإلخـــــو ي المســـــ لة المشـــــتر ةي ميـــــرا الجـــــد والجـــــدا ي
التعص ي الحج ي العولي الرد ي ية تقسيم التر ةي ي ية التصحيح).
 الخاتمة. -قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر تاريخ الفكر االجتماعي:
 المقدمة.الموضوع األول :المقصود بال ر االجتماعي.
الموضوع الثاني :طبيعة ال ر االجتماعي ونطاقه.

 الموضــــوع الثالــــ  :مالمــــح ال ــــر االجتمــــاعي فــــي حضــــارا الشــــرق القــــديم:ويشــــمل علــــى( :لمــــاذا ال ــــر االجتمــــاعي فــــي حضــــارا الشــــرق القــــديمي مالمــــح
ال ر االجتماعي في مصر القديمةي في الهند القديمةي في الصي القديمة).
الموضوع الرابع :ال ر االجتماعي اليوناني :ويشمل ( :فالطو  .رسطو).
الموضــــــــــوع الخــــــــــامس :ال ــــــــــر االجتمــــــــــاعي الرومــــــــــاني :ويشــــــــــمل:
(بوليبيوسيشيشرو يسيني ا).
الموضــــوع الســــادس :ال ــــر االجتمــــاعي المســــيحي (العصــــور الوســــطى) :ويشــــمل:
(القديس وغسطي ي القديس توما اال وينيي حنا ل ).
الموضــــوع الســــابع :ال ــــر االجتمــــاعي اإلســــالمي :يشــــمل علــــى (ال ــــارابيي عبــــ د
الرحم اب خلدو ).
الموضـــوع الثــــام  :ال ـــر االجتمــــاعي فــــي الغـــر  :يشــــمل ( وجســـ
دور ايمي اربر سبنسري ما س فيبري ارل مار س).

ونـــ ي إميـــ ل

الموضـــــوع التاســـــع :ال ـــــر االجتمـــــاعي فـــــي عصـــــر النهضـــــةي وعصـــــر التنـــــوير
األوربي.
الموضــــوع العاشــــر :ال ــــر االجتمــــاعي والقضــــايا االجتماعيــــة المعاصــــر  :ويشــــمل
على (ظاار العولمةي المجتمع المدني).
 الخاتمة. -قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر تاريخ الحضارة العربية:
 المقدمة.الموضوع األول :التعريف بمدلول الحضار اإلسالمية.
الموضوع الثاني :ممي ا الحضار العربية اإلسالمية.
الموضــــــوع الثالـــــ  :األدوار والمراحــــــل التــــــي مــــــر بهــــــا الحضــــــار العربيــــــة
اإلسالمية.
الموضوع الرابع :تاريخ العلوم عند العر والمسلمي .
الموضوع الخامس :منافذ الحضار العربية إلى وروبا.
 -الخاتمة.

 -قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر مدخل تربية وعلم النفس:
 المقدمة.البـــــا األول :مـــــدخل التربيـــــة :ويشـــــمل علـــــى( :التربيـــــة :م هومهـــــا -تطوراـــــا –
اميتهــــاي نبــــذ تاريخيــــة لتطــــور التربيــــةي التربيــــة فــــي المجتمعــــا البدائيــــةي التربيـــ ة
فـــي مصـــر القديمـــةي التربيـــة عنـــد اليونـــا (فـــي ســـبرطةي فـــي ثينـــا)ي التربيـــ ة عنـــد
الرومــــا ي التربيــــ ة اإلســــالميةي عــــالم ال ــــر التربــــوي اإلســــالمي .عــــالم ال ــــر
التربــــوي الغربــــي .ال ــــرق بــــي التربيــــة والتعلــــيمي اميـــ ة دراســــة المعرفــــة التربويــــة
خصائصهاي و ادافهاي ساليبهاي ومؤسساتها).
البـــا الثـــاني :علـــم الـــن س :ويشـــمل علـــى( :مـــدخل إلـــى علـــم الـــن س :تطـــور م هـــوم
علـــم الـــن س .التعريـــف بعلـــم الـــن س .فـــروع علـــم الـــن س ومدارســـه ولمحـــة تاريخيـــة
ومنــــااج البحــــ علــــم الــــن س فــــروع علــــم الــــن سي مــــدارس علــــم الــــن س .لمحــــة
تاريخيــــة عــــ تخصــــص علــــم الــــن س منــــااج البحــــ فــــي علــــم الــــن سي عوامــــ ل
الســـــلو ومحدداتـــــه :الـــــدوافع :الغرائـــــ ي الحاجـــــا ي الـــــدوافع ال طريـــــةي الـــــدوافع
الم تســــــبةي الــــــدوافع الشــــــعوريةي الــــــدوافع الالشــــــعوريةي الميــــــول واالتجااــــــا ي
االن عـــــاال ي العمليـــــا العقليـــــة :االنتبـــــاه واإلدرا ي التـــــذ ر والنســـــيا ي الت يـــــري
االســـــتداللي الشخصـــــية :تعريـــــف الشخصـــــية والعوامـــــل المـــــؤثر فيهـــــا ونظرياتهـــــا.
الـــــذ ا والقـــــدرا العقليـــــةي االضـــــطرابا واإلمـــــراو الن ســـــيةي ال ـــــروق ال رديـــــة
بي الوراثة والبيئة).
 الخاتمة. -قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر مدخل إلى الخدمة االجتماعية:
 المقدمة.الموضوع األول :معنى الخدمة االجتماعية.
الموضــــوع الثــــاني :التيــــارا ال ريــــة التــــي ســــاام فــــي ظهــــور مهنــــة الخدمــــة
االجتماعية.
الموضوع الثال  :مقوما مهنة الخدمة االجتماعية.

الموضوع الرابع :عالقة الخدمة االجتماعية بالعلوم اإلنسانية األخرى.
الموضـــــوع الخـــــامس :طـــــرق الخدمـــــة االجتماعيـــــة ومجاالتهـــــا (االســـــريي الطبـــــيي
المدرسيي رعاية األحدا المنحرفي ي الشبا ).
الموضوع السادس :العمل مع اإلفراد والجماعا .
الموضوع السابع :تنظيم المجتمع.
الموضوع الثام  :الخدمة االجتماعية واستراتيجية التنمية في ليبيا.
 الخاتمة. -قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر اإلحصاء االجتماعي (الوصفي  +التطبيقي)
أو (اإلحصاء في العلوم اإلنسانية)
 المقدمة.الموضوع األول :تمثيل البيانا بالرسم.
الموضوع الثاني :تصنيف وتبوي البيانا .
الموضوع الثال  :مقاييس الن عة المر ية (المتوسط -الوسيط -المنوال).
الموضوع الرابع :مقاييس التشت (المدى المطلق -واالنحراف المعياري).
الموضـــــوع الخـــــامس :اختبـــــار ال ـــــروو :معـــــامال االرتبـــــاط (معامـــــل ارتبـــــاط
سيبرما -معامل ارتباط بيرسو ).
الموضـــــوع الســـــادس :اختبـــــار تـــــي توســـــ (( :)t-testشـــــروط اســـــتخدام t-testي
حالتي فقط م .)t-test
 الخاتمة. -قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

توصيف مقررات السنة الثانية قسم علم االجتماع
مقرر علم االجتماع الوطن العربي
 المقدمة.الموضـــــوع األول :ال يـــــا العربـــــي (مقوماتـــــه وإم انياتـــــه) :ويشـــــمل( :التعريـــــف

بال يــــا العربــــي .محــــاور تماســــ فــــي ال يــــا العربــــيي فعاليــــا التماســــ فــــي
ال يا العربيي االنتما العربي).
الموضــــوع الثــــاني :المجتمــــع العربــــي واللغــــة :ويشــــمل ( :اميــــة اللغــــة للمجتمــــع.
اللغــــة العربيــــة والــــوعي القــــومي العربــــي المشــــ ال االجتماعيــــة والثقافيــــة التــــي
تواجه اللغة العربية:
الثقافة الوافد .لغة الحدي ولغة ال تابة اللغة العربية والمجتمع المعاصر).الموضـــــوع الثالــــ  :التغيـــــر الثقـــــافي( :م هـــــوم الثقافـــــةي طبيعـــــة الثقافـــــة وعالقتهـــــا
بــــالمجتمع .خصــــائص وصــــ ا الثقافــــة .التخلــــف الثقــــافي .عوامــــل التغيــــر الثقــــافي
مبادئ التغير الثقافي).
الموضـــــوع الرابـــــع :الوقـــ ـ و
الوقـــــ  .تعريـــــف دار الوقـــــ
الوقـــ مشـــ لة ضـــياع الوقـــ .
الوق ي النصائح ال عالة إلدار الوق

ي يـــــة دارتـــــه وعـــــدم إاـــــداره :ويشـــــمل( :تعريـــــف
 .خصـــــائص الوقـــــ  .نـــــواع الوقـــــ  .تصـــــني ا
ســـبا ضـــياع الوقـــ التخطـــيط للنجـــاي فـــي تنظـــيم
).

الموضـــــوع الخـــــامس :الشـــــبا الليبـــــي فـــــي التعلـــــيم والعمـــــل :ويشـــــمل( :التعلـــــيم
وتطــــوره فــــي ليبيــــا .اــــداف التعلــــيم والتربيــــة فــــي ليبيــــا .التخطــــيط االقتصــــادي
والسياســــة التعليميــــة فــــي ليبيــــا .دور التعلــــيم فــــي التنميــــة االجتماعيــــة واالقتصــــاديةي
التعليم وإعداد الشبا الليبي للعمل والحيا ).
الموضـــــوع الســـــادس :الســـــجو والســـــجنا  :ويشـــــمل( :تطـــــور نظـــــام الســـــجو .
تعريـــــف الســـــج  .رعايـــــة المســـــجوني تطـــــور م هـــــوم المؤسســـــا العقابيـــــة إلـــــى
المؤسســــا اإلصــــالحية واإلنتاجيــــة االاتمــــام بالمســــجوني فــــي التــــاريخ اإلســــالمي.
بعــــو المواثيــــق الدوليــــة (األمــــم المتحــــد ) فــــي مجــــال رعايــــة المســــجوني حقــــوق
المسجوني ).
الموضـــــوع الســـــابع :التطـــــرف فـــــي الـــــوط العربـــــي :ويشـــــمل علـــــى( :تعريـــــف
التطـــــرفي ســـــبا التطـــــرف .مظـــــاار التطـــــرفي اـــــداف التطـــــرفي الوســـــائل
واألسالي التي تستخدم لتحقيق اداف التطرف).
الموضــــوع الثــــام  :اإلراــــا ودور الشــــبا الجــــامعي فــــي التصــــدي لــــه :ويشــــمل
علـــــى( :م هـــــوم اإلراـــــا  .ســـــما اإلراـــــا اـــــداف اإلراـــــا ي االتجااـــــا
األساســـــية فـــــي تحديـــــد مـــــدلول العمـــــل اإلراـــــابي .مظـــــاار اإلراـــــا  .نـــــواع
اإلراـــــا  .ســـــبا ظـــــاار اإلراـــــا  .موقـــــف اإلســـــالم مـــ ـ اإلراـــــا  .ي يـــــة
التصدي لإلراا اإلراا والتطرف في بعو الدول العربية).
الموضـــــوع الثـــــام  :الهجـــــر غيـــــر الشـــــرعية :ويشـــــمل علـــــى( :تعريـــــف الهجـــــر ي

تعريــــف الهجــــر غيــــر الشــــرعيةي العوامــــل المؤديــــة إلــــى الهجــــر بشــــ ل عــــامي
االســــبا التــــي تــــدفع الشــــبا إلــــى الهجــــر غيــــر الشــــرعية .االســــبا التــــي تــــؤدي
إلى تدفق الهجر غير الشرعية إلى ليبياي مخاطر الهجر غير الشرعية).
الموضــــوع التاســــع :العنوســــة فــــي المجتمــــع العربــــي :ويشــــمل( :تعريــــف العنوســــةي
نــــواع العنوســــة .األســــبا التــــي د إلــــى انتشــــار مشــ ـ لة العنوســــة فــــي المجتمــــع
العربــــي .دور األســــر فــــي حــــدو مشـــ لة العنوســــة .مســــاامة الشــــبا فــــي انتشــــار
مش لة العنوسة .مخاطر مش لة العنوسة عالج مش لة العنوسة).
الموضــــوع العاشــــر :ثــــورا الربيــــع العربــــي :ويشــــمل (م هــــوم الثــــور ي ال ــــرق بــــي
الثــــور واالنقــــال ي ال ــــرق بــــي الثــــور والحر ــــة االجتماعيــــةي خصــــائص الثــــورا
الشـــــبابية العربيـــــةي ســـــبا الثـــــورا الشـــــبابية العربيـــــةي آثـــــار الثـــــورا الشـــــبابية
العربيــــةي االنترنــــ والثــــورا الشــــبابية العربيــــةي نمــــاذج واقعيــــة :تــــونس مصــــر؛
ليبيا).
الموضوع الحادي عشر :الشبا العربي :الواقع والمستقبل.
الموضوع الثاني عشر :المر العربية ووقعها في العالم العربي.
الموضــــوع الثالــــ عشــــر :الشــــيخوخة والمســــني
العربية.

مشــــ لة اجتماعيــــة فــــي الــــدول

 الخاتمة. -قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر علم االجتماع القانوني:
 المقدمة.الموضــــوع األول :علــــم االجتمــــاع القــــانوني الماايــــة والتعريــــف ويشــــمل( :تعريــــف
القـــــانو ي الم هـــــوم السوســـــيولوجي للقـــــانو ي م هـــــوم علـــــم االجتمـــــاع القـــــانونيي
الموضــــوعا التــــي يهــــتم بهــــا علــــم االجتمــــاع القــــانونيي المشــــ ال التــــي تواجــــه
علم االجتماع القانوني).
الموضــــوع الثــــاني :نشــــ علــــم االجتمــــاع القــــانوني :ويشــــمل( :حقــــائق نشــــ علــــم
االجتماع القانوني المراحل التطورية لنش علم االجتماع القانوني:
المرحلة األولى (ما قبل عام .)1900المرحلة الثانية (.)1930- 1900ج-المرحلة الثالثة (.)1960- 1930

د-المرحلة الرابعة ( )1995- 1960وحتى اآل .
 الموجها الحديثة م قبل بعو علما علم االجتماع القانوني).الموضــــوع الثالــــ  :نطــــاق البحــــ السوســــيولوجي – القــــانوني( :مجــــاال االاتمــــام
المشــــتر ة مــ ـ قبــــل علمــــا علــــم االجتمــــاع والقــــانو - .التغيــــر االجتمــــاعي وتغيــــر
القـــــانو - .دور القـــــانو فـــــي الضـــــبط االجتمـــــاعي .ج-التحليـــــل البنـــــائي للـــــنظم
القانونية .د-التنظيما القانونية-السياسة االجتماعية والقانو ).
الموضــــوع الرابــــع :مصــــادر القــــانو مــــ الناحيــــة االجتماعيــــة :ويشــــمل علــــى(:
مصــــادر القــــانو - :القــــانو والتشــــريع- .القــــانو والعــــرف.ج-القــــانو والــــدي .
د-القانو واألخالق.اـ-مبادئ العدالة .و-المجتمع مصدر القانو ).
الموضــــوع الخــــامس :اإلطــــار النظــــري لدراســــة القــــانو فــــي المجتمــــع( :المعــــايير
القانونيـــــة والمعـــــايير االجتماعيـــــة) :ويشـــــمل علـــــى( :تصـــــنيف المعـــــايير- :الطـــــرق
الشــــعبية - .الســــن االجتماعيــــة -الــــنظم .د-العــــرفي واألخــــالقي والــــدي ي القــــانو
والــــــنظم االجتماعيــــــة األخــــــرى- :بنــــــا الــــــنظم- .القــــــيم النظاميــــــة .ج -األدوار
النظاميـــــ ة .د-القـــــائمو بالوظـــــائف والمنت عـــــو بهـــــا .ه -الســـــلطا والمرؤوســـــو .
و-العالقــــا المتبادلــــة بــــي الــــنظم- .االعتمــــاد المتبــــادل بــــي الــــنظم .ي-الســــيطر
النظامية .ي-تماي النظم .ق -التنافس النظامي .م-االستقالل النظامي).
الموضـــــوع الســـــادس :العالقـــــة بـــــي القـــــانو والمجتمـــــع :ويشـــــمل علـــــى (القـــــانو
والقــــــو والتــــــدرج الطبقــــــي االجتمــــــاعي .القــــــانو والتغيــــــر االجتمــــــاعي .حــــــدود
القانو  .التوا والصراع والقانو ).
الموضـــــوع الســـــابع :االتجااـــــا النظريـــــة فـــــي دراســـــة علـــــم االجتمـــــاع القـــــانوني:
ويشـــــمل علـــــى  (:النظريـــــة العقالنيـــــة عنـــــد مـــــا س فيبـــــر .نظريـــــة التضـــــام
االجتماعي عند ميل دور ايم نظرية القيم ال رية عند بيترم سور و ي ).
الموضـــــوع الثـــــام  :منـــــااج البحـــــ فـــــي علـــــم االجتمـــــاع القـــــانوني :ويشـــــمل
علــــــى(:المنهج التــــــاريخي الوصــــــ يي المــــــنهج االثنــــــوجرافي المقــــــار ي المــــــنهج
التجريبــــي .مــــنهج تحليــــل المــــاد القانونيــــة .االســــتبيا ومــــنهج المقابلــــة .المنهجيــــة
المناسبة لتشريع دا االستبيا ومنهج المقابلة).
الموضــــوع التاســــع :الضــــبط االجتمــــاعي :ويشــــمل علــــى (:صــــعوبة االت ــــاق حــــول
تعريــــــف الضــــــبط االجتمــــــاعي الم هــــــوم السوســــــيولوجي للضــــــبط االجتمــــــاعيي
عناصـــ ـ ر الضـــــبط االجتمـــــاعي .العوامـــــل التـــــي تجعـــــل مـــ ـ الضـــــبط االجتمـــــاعي
ضــــرور للمجتمــــع اإلنســــانيي شــــ ال الضــــبط االجتمــــاعي .دور الــــنظم االجتماعيــــة
في عملية الضبط االجتماعي).
الموضوع العاشر :القانو في المجتمعا البدائية.

 الخاتمة. -قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر علم االجتماع األخالقي:
 المقدمة.الموضوع األول :امية دراسة القيم األخالقية.
الموضوع الثاني :الحاسة الخلقية ور ي ال الس ة فيها.
*األخالق في العقيد البوذية وال لس ة اليونانية.
الموضوع الثال  :اإلل ام الخلقي في اإلسالم.
الموضوع الرابع :األخالق االجتماعية واألخالق اإلنسانية.
الموضوع الخامس :الضمير األخالقي نش الضمير األخالقي.
الموضوع السادس :األخالق عند علما االجتماع.
الموضوع السابع :تحديد خواص الظاار األخالقية.
الموضوع الثام  :عناصر الحيا األخالقية في المجتمع.
الموضوع التاسع :علم العادا األخالقية.
الموضوع العاشر :الدراسة العلمية للظواار األخالقية.
الموضوع الحادي عشر :مصادر دراسة الظواار األخالقية.
 الخاتمة. -قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر علم االجتماع الريفي والبدوي:
 المقدمة.أوال :علم االجتماع الريفي:
الموضـــــوع األول :علـــــم االجتمـــــاع الري ـــــي :ويشـــــمل (:تعري ـــــا علـــــم االجتمـــــاع

الري ـــي عالقـــة علـــم االجتمـــاع الري ـــي بـــبعو العلـــوم األخـــرىي اـــ م مجـــاال علـــم
االجتمـــــــاع الري ـــــــي .خصـــــــائص المجتمعـــــــا الري يـــــــة الخصـــــــائص الن ســـــــية
واالجتماعيــــــة لســــ ـ ا الريــــــفي شــــ ـ ال االســــــتيطا الري ــــــي .التقســــــيم الري ــــــي
الحضري في ليبيا .تعريف المجتمع الري ي في ليبيا).
الموضــــــوع الثــــــاني :ال ــــــروق الري يــــــة الحضــــــرية :ويشــــــمل (نشــــ ـ التجمعــــــا
اإلنســـــانية ســـــس الت رقـــــة بـــــي الريـــــف والحضـــــر- :التقســـــيما الثنائيـــــة- .نقـــــد
ف ـــــر الثنائيـــــا  .ج-المتصـــــل الري ـــــي الحضـــــري .د -ســـــتخدم المح ـــــا المتعـــــدد
للتمييـــــ بـــــي الريـــــف والحضـــــر نظريـــــة ال ـــــروق الري يـــــة الحضـــــرية.
ال ــــروق الري يــــة الحضــــرية فــــي الــــدول المتقدمــــة- .ال ــــروق الري يــــة الحضــــرية
في الدول النامية .ج-ال روق الري ية الحضرية في المجتمع الري ي).
الموضـــــوع الثالـــ ـ  :ال ول لـــــور :ويشـــــمل(:مااية ال ول لـــــور فـــــي دراســـــة المجتمـــــع
الري ـــــــي .االتجااـــــــا المنهجيـــــــة فـــــــي علـــــــم ال ول لوريال ول لـــــــور المصـــــــري.
ال ول لور الليبي).
الموضــــوع الرابــــع :البنــــا االجتمــــاعي فــــي المجتمعــــا الري يــــة :ويشــــمل(:تعريف
البنــــا االجتمــــاعي .البنــــا االجتمــــاعي فــــي المجتمــــع الليبــــي وخصائصــــه الت افــــل
االجتمـــاعي فـــي المجتمـــع الري ـــي .القيـــاد و اميتهـــا فـــي المجتمـــع الري ـــي .الطبقـــا
االجتماعيــــة الري يــــة التغيــــر االجتمــــاعي فــــي المجتمــــع الري ــــي .بعــــو مؤشــــرا
التغير االجتماعي في الريف الليبي).
الموضـــــــوع الخـــــــامس :اجـــــــر الســــــ ا و ثراـــــــا علـــــــى المجتمـــــــع الري ـــــــي:
ويشـــــمل(:اجر الســـــ ا و ثراـــــا علـــــى المجتمعـــــا الري يـــــةي نـــــواع الهجـــــرا
الداخليــــةي ســــبا ودوافــــع الهجــــر الري يــــة الحضــــرية .صــ ـ ا المهــــاجري ي ت يــ ـ ف
المهـــاجري فـــي المدنيـــةي اآلثـــار الســـيئة للهجـــر الداخليـــةي اجـــر الســـ ا بـــالمجتمع
الليبـــيي اآلثـــار الســـلبية للهجـــر الداخليـــة فـــي المجتمـــع الليبـــيي الهجـــر الع ســـية فـــي
المجتمع الليبي).
الموضـــــوع الســـــادس :األســـــر الري يـــــة :ويشـــــمل (:تعري ـــــا األســـــر  .وظـــــائف
األســــر  .شــ ـ ال األســــر  .نــــواع األســــر فــــي المجتمــــع الليبــــي الخصــــائص العامــــة
لألسر الري ية .بعو النظم االجتماعية التي تتح م في األسر الري ية).
الموضـــــوع الســـــابع :التخلـــــ ف والتنميـــــة فـــــي المجتمـــــع الري ـــــي :ويشـــــمل(:التخلف
االجتمــــــاعيي التنميــــ ـ ة االجتماعيــــــة اإلبعــــــاد الرئيســــــية لمشــــ ـ لة التنميــــــة .تنميــــــة
المجتمعـــا المحليـــة .التنميـــة ال راعيـــة فـــي المجتمـــع الري ـــيي التنميـــ ة الري يـــة فـــي
المجتمع الليبي).
ثانيا :علم االجتماع البدوي:
الموضــــوع الثــــام  :علــــ م االجتمــــاع البــــدوي :ويشــــمل (:تعريــــف علــــم االجتمــــاع

البدوي خصائص علم االجتماع البدوي).
الموضــــوع التاســــع :دراســــا المســــعودي وابــ ـ خلــــدو عــ ـ البــــداو ويشــــمل (:وال:
المسعودي و سبا البداو العربيةي ثانيا :البداو والتحضرعند اب خلدو ).
الموضــــوع العاشــــر :اميــــة دراســــة المجتمعــــا البدويــــة وم هــــوم اتهــــا :ويشــــمل
 (:اميــــة دراســــة المجتمعــــا البدويــــةي النظــــام القبلــــي .العصــــبية القبليــــةي القــــانو
العرفيي الن الة المجلس العرفي .ال بار  .الدية .النظار خو وعمارالدم).
ال صــــل الحــــادي عـــ  :عالقـــ ة علــــم االجتمــــاع البــــدوي بــــبعو العلــــوم االجتماعيــــة:
ويشـــمل (عالقـــة علـــم االجتمـــاع العـــام بعلـــم االجتمـــاع البـــدوي عالقـــة علـــ م االجتمـــاع
البــــدوي بعلــــم االقتصــــاد عالقــــة علــــم االجتمــــاع البــــدوي بعلــــم االجتمــــاع الري ــــي
عالقة علم االجتماع البدوي بعلم االنثروبولوجيا).
ال صــــل الثــــاني عشــــر :مجــــال علــــم االجتمــــاع البــــدوي :ويشــــمل(:تعريف البــــداو
وخصائصــــها .نمــــاط البــــداو ي مظــــاار البــــداو وحجمهــــاي التنقــــ ل والترحــــ ال ســــمة
ساسية للمجتمعا البدويةي خصائص الترحال وت ثيراته).
الموضــــوع الثالــــ عشــــر :علــــم االجتمــــاع البــــدوي وتنميــــة المجتمعــــا البدويــــة:
ويشــــمل(:مااية تنميــــة المجتمعــــا البدويــــة .وظــــائف علــــم االجتمــــاع البــــدوي فــــي
مجال التنمية).
 الموضــــوع الرابــــع عشــــر :شــــ ال التــــوطي ومهامــــه فــــي المجتمعــــا البدويــــة:يشـــــمل(:ما اـــــو التـــــوطي مهـــــام التـــــوطي ي مجـــــاال التـــــوط نمـــــاط التـــــوطي
الصلة بي التنمية والتوطي ي ت ثيرا علم االجتماع البدوي على التوطي ).
 الخاتمة. -قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد .

مقرر علم اجتماع التنظيم:
 المقدمة.الموضــــوع األول :تطــــور دراســــة علــــم اجتمــــاع التنظــــيم :يشــــمل( :فــــي المجتمعــــا
التاريخيةي في المجتمعا الحديثة).
الموضـــــوع الثـــــاني :التنظيمـــــا طبيعتهـــــا وخصائصـــــها :يشـــــمل(:ما ايـــــة التنظـــــيمي
العناصـــ ـ ر البنائيـــــة للتنظـــــيم اميـــــة التنظـــــيم التنظيمـــــا الحديثـــــة :عوامـــ ـ ل النمـــــو
والخصائص المعوقا التنظيمية .المتطلبا التنظيمية).
الموضـــوع الثالـــ  :علـــم اجتمـــاع التنظـــيم :يشـــمل (:تعريـــف العلـــم و ادافـــهي ســـبا
االاتمــــام بدراســــة التنظــــيم مـــ المنظــــور االجتمــــاعيي اميـــ ة علــــم اجتمــــاع التنظــــيم.

مســــتويا الدراســــا التنظيميــــة .عالقــــة علــــم اجتمــــاع التنظــــيم بــــالعلوم االجتماعيــــة
األخرى).
الموضـــــــوع الرابـــــــع :االتجااـــــــا النظريـــــــة للتنظـــــــيم :يشـــــــمل (:وال :االتجـــــــاه
اإلداري :نظريـــــــ ة البيروقراطيـــــــة .نظريـــــــة اإلدار العلميـــــــة .نظريـــــــة الت ـــــــوي
اإلداري ثانيــــا :اتجــــاه النســــق ونظريــــة التنظــــيم ثالثــــا :اتجــــاه العالقــــا اإلنســــانيةي
رابعا :االتجاه السلو يي خامسا :االتجاه الصراع).
الموضـــــــوع الخـــــــامس :المنظمـــــــا الصـــــــناعية :التطـــــــور والبنـــــــا  :يشـــــــمل
(:سوســـــيولوجية الصـــــناعة .تطـــــور الـــــنظم الصـــــناعية العناصـــــر البنائيـــــة لنســـــق
المصنع).
الموضــــوع الســــادس :دراســ ـ ة القيــــاد فــــي التنظيمــــا االجتماعيــــة :يشــــمل (:طبيعــــة
القيــــاد  .القيــــاد مظهــــر للتنظــــيم االجتمــــاعي ســــس اختيــــار القيــــاد فــــي التنظيمــــا
االجتماعيةي وظائف و نواع و سالي قياد التنظيما وطرق قياسها).
الموضــــوع الســــابع :دراســ ـ ة األاــــداف فــــي التنظيمــــا االجتماعيــــة :يشــــمل (:وضــ ـ ع
الهــــدف و األاــــداف وال عاليــــة والتوجيــــه نمــــاذج الهــــدف و األاــــداف .ح ــــظ الهــــدف
و األاداف صعوبا منهجية في دراسة األاداف التنظيمية).
 الخاتمة. -قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد .

مقرر التنمية والتخطيط االجتماعي:
 المقدمة.الباب األول :التنمية:
الموضوع األول :م هوم التنمية والم اايم المرتبطة بها.
الموضوع الثاني :األسس النظرية للتنمية.
الموضـــــوع الثالـــ ـ  :التنميـــ ـ ة االجتماعيـــــة (ماايـــــة التنميـــــة االجتماعيـــــة  -سســـــها-
قواعـــــداا -مراحلهـــــا -مجاالتهـــــا -مـــــداخلها -عناصـــــراا-مبادئهـــــا -وبعـــــو القضـــــايا
المتعلقة بها).
الموضــــوع الرابــــع :التنميــــة االقتصــــادية (:م هومهــــا  -اميــــة دراســــتها -نظرياتهــــا -
متطلباتها -دوراا في التخطيط االجتماعي -عوائقها).
الموضــــــوع الخــــــامس :التنميــــــة البديلــــــة (:قضــــــية التحــــــرر -نقــــــل الت نولوجيــــــا -
المشار ة -االعتماد على الذا ).

الموضوع السادس :التنمية السياسية (:م هومها -مداخلها).
الموضـــــوع الســـــابع :التنميـــــ ة الشـــــاملة (:تعري هـــــا -عالقتهـــــا بالتنميـــــة االجتماعيـــــة
واالقتصادية).
الموضوع الثام  :التنمية المستدامة (:تعري ها -متطلباتها -معوقاتها).

الباب الثاني :التخطيط االجتماعي:
الموضوع التاسع :التخطيط االجتماعي (:معناه  -سسه -مراحله -نظرياته).
الموضوع العاشر :التخطيط االجتماعي والتنمية االجتماعية.
الموضوع الحادي عشر :التخطيط االجتماعي في األقطار و الدول النامية.
 الخاتمة. -قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد .

مقرر علم االجتماع التربوي:
 المقدمة.الموضوع األول :مدخل تحليلي لعلم االجتماع التربوي (ماايته-نش ته).
الموضوع الثاني :ام مجاال

وميادي علم االجتماع التربوي.

الموضوع الثال  :الم هوم االجتماعي للتربية ووظائ ها.
الموضوع الرابع :األاداف العلمية لعلم االجتماع التربوي.
الموضوع الخامس :اإلغراو النظرية لعلم االجتماع التربوي.
الموضوع السادس :الظاار التربوية ظاار اجتماعية.
الموضــــوع الســــابع :التربيــــة عنــــد ــ ـ مــ ـ (الغ الــــي -ابــ ـ خلــــدو -جــــا جــــا
روسو -يوحنا بستالو ى -اربر سبنسر -لستر وارد  -ميل دور ايم).
الموضوع الثام  :االتجااا النظرية المعاصر في علم االجتماع التربوي.
الموضوع التاسع :األسس المنهجية لعلم االجتماع التربوي.
الموضوع العاشر :النظام التربوي والمجتمع.
الموضوع الحادي عشر :النظام التربوي في المجتمع الليبي.

 الخاتمة. -قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد .

مقرر علم االجتماع الديني:
 المقدمة.الموضــــوع األول :الم هــــوم العلمــــي للــــدي (باعتبــــاره جــ ـ
يؤثر ويت ثر بعمليا االجتماعية داخل المجتمع).

مــ ـ البنــــا االجتمــــاعي

الموضوع الثاني :التطور التاريخي للدراسة العلمية للدي .
الموضوع الثال  :مجاال علم االجتماع الديني.
الموضوع الرابع :منااج البح في علم االجتماع الديني.
الموضوع الخامس :نش الظاار الدينية.
الموضوع السادس :النظريا الم سر للظاار الدينية.
الموضوع السابع :الدي والطبقا االجتماعية.
الموضوع الثام  :الدي والسياسة.
الموضوع التاسع :لدي والتغير االجتماعي.
الموضوع العاشر :الحر ا االجتماعية في اإلسالم.
الموضوع الحادي عشر :اإلسالم والنظام العالمي الجديد.
 -الخاتمة-قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد .

توصيف مقرر مفاهيم ونصوص اجتماعية بلغة إنجليزية:
اوالً :المفاهيم:
تتمثل المفاهيم االنجليزية في االتي:

Science Scientific Society social Sociology Social Method Social
Theory Social Structure Social System Social needs Social order
Social Action Social Contact cocial control social evolution
social gromp social History socil interaction- social movement –
social policy social secmrity- social solidarty- social statistics
social work- social statms- stratification culture- unemploymentrights- political science socialgation- organigation- labourcommunity

populism-

popmlar

culture.
: النصوص:ًثانيا
1-Socialization.
2- Globaligation.
3-Development.
4- Family.
5-Social.

توصيف مقررات السنة الثالثة قسم علم االجتماع
:مقرر علم االجتماع السكاني
 المقدمة. الس ا ميدا للدراسة في علم االجتماع:الموضوع االول
. عوامل نمو الديموجرافيا والدراسا الس انية:الموضوع الثاني
.  ظهور علم اجتماع الس ا: الموضوع الثال
.  مجاال ااتمام علم االجتماع الس ا:الموضوع الرابع

الموضوع السادس :نمو وتطور علم االجتماع الس ا .
الموضوع السابع :تصنيف نظرية علم االجتماع الس ا .
الموضوع الثام  :ام را العلما في النظرية الس انية.
الموضوع التاسع :المعطيا الس انية ومصادراا الرئيسية.
الموضوع العاشر :التعداد االجتماعي ومنهجه و دواته في مجال علم االجتماع الس اني.
الموضوع الحادي عشر :السلو االيجابي والطبقا االجتماعية.
الموضوع الثاني عشر :الوفيا ومعدالتها واتجاااتها.
 الخاتمة. -قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر علم االجتماع االقتصادي
 المقدمة:الموضوع االول :ماذا نقصد بعلم االجتماع االقتصادي
الموضوع الثاني :التماي القائم بي علم االجتماع وعلم االقتصاد وعلم االجتماع االقتصادي:
يشمل(:علم االجتماعي علم االقتصاد مجال ااتمام علم االجتماع االقتصادي).
الموضوع الثال  :التعريف بعلم االجتماع االقتصادي :يشمل(:علم االجتماع االقتصادي:
سوسيولوجيا التنظيم االقتصاديي سوسيولوجيا القرار االقتصاديي سوسيولوجيا المعرفة
االقتصادية).
الموضوع الرابع العالقة الوثيقة بي علم االجتماع وعلم االقتصاد:
يشمل (:استقاللية االجتماع واالقتصادي روابط االجتماع واالقتصاد :إضافة العوامل االجتماعية
إلى العوامل االقتصادية الظواار االجتماعية ساس التحليل االقتصادي .الدمج بي االقتصاد
واالجتماعي النمط ال السي ي نمط التصور المار سي).
الموضوع الخامس :مجال علم االجتماع االقتصادي :وموقف التنمية:
الموضوع السادس :دور علم االجتماع االقتصادي في تطور النظرية االجتماعية:

الموضوع السابع :إسهام ال ر االقتصادي في شف اإلبعاد السوسيولوجية :يشمل(:مدرسة
التجاريينهربر سبنسري جا باتيست وليبري ميلدور ايمي دم سمي ما س فيبريالبور
بارسو ).
-

خاتمة.

 -قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر إدارة المؤسسات االجتماعية:
 المقدمة:الموضوع األول :إدار المؤسسا االجتماعية وم اايمها وعملياتها:
يشمل( :تعريف اإلدار في الخدمة االجتماعية ظهور الحر ة العلمية في اإلدار وتطوراا.
العالقا اإلنسانية واإلدار الحديثة .اإلدار والمدرسة السلو ية .اإلدار ومدرسة النسق
االجتماعي.
اإلدار باألاــــــداف عالقــــــة اإلدار بــــــالعلوم االجتماعيــــــة اميــــــة اإلدار للمجتمــــــع
امية اإلدار في الخدمة االجتماعية).
الموضـــــوع الثـــــاني :الم ـــــاايم اإلداريـــــة :يشـــــمل (:البيروقراطيـــــة الرســـــمية الســـــلطة
والمســـــئوليةي القيـــــاد والرئاســـــةي الرقابـــ ـ ة اإلداريـــــةي التنميـــــة اإلداريي تقيـــــيم األدا ي
االستراتيجية اإلدارية).
الموضوع الثال  :إدار المؤسسا االجتماعية بي اإلدار العامة وإدار األعمال :يشمل(:
وجه الشبة بي اإلدار العامة وإدار األعمال وجه االختالف بي اإلدار العامة وإدار
األعمال مالمح إدار المؤسسة االجتماعية).
الموضــــوع الرابــــع :المنظمــــا االجتماعيــــة وعالقتهــــا بالبيئــــة :يشــــمل( :المنظمــــة
االجتماعيــــة م هومهــــا وفلســــ تها اتجااــــا المنظــــري نحــــو المنظمــــا ي وال :اتجــــاه

المهتمــــي بالناحيــــة البنائيــــة ثانيــــا :المنظمــــا مــــ وجهــــة نظــــرا الســــلو يةي ثالثــــا:
المنظمة في نظر المهتمي بالنواحي البيئة المنظمة وارتباطها بالمجتمع).
الموضــــــوع الخــــــامس :وظــــــائف وعمليــــــا اإلدار  :يشــــــمل(:التخطيطي التنظــــــيمي
التوظيــــــف اتخــــــاذ القــــــرارا  .التمويــــــل .االتصــــــال فــــــي مجــــــال اإلدار  .القيــــــاد
والتوجيه).
الموضــــــوع الســــــادس :التغييــــــر فــــــي بنــــــا ووظــــــائف المؤسســــــا االجتماعيــــــة:
يشــــمل(:متى تشــــق المنظمــــة بالحاجــــة إلــــى التغيــــر مقاومــــ ة المنظمــــا للتغييــــر.
اســــــــتراتيجيا التغيير.إســــــــتراتيجية التغييــــــــر الجــــــــذريي اســــــــتراتيجية التغييــــــــر
الت نولــــــوجي .اســــــتراتيجية تغييــــــر العمليــــــا  .الوســــــائل واألدوا التــــــي تســــــتخدم
ألحدا التغيير).
 الخاتمة. -قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر علم النفس االجتماعي:
ـ المقدمة:
الموضوع االول :علم الن س االجتماعيي مصادره و اميته :يشمل (نش علم الن س االجتماعي
العالقا االجتماعية الرئيسية).
الموضــــوع الثــــاني التنشــــئة االجتماعيــــة :يشــــمل( :معنــــى التنشــــئة الســــوية والتنشــــئة
غيــــر الســــوية وعملياتهــــاي مظااراــــاي التعــــاو والعــــدوا ي دور األســــر ي دور عــــدد
م المؤسسا االجتماعية).
الموضــــوع الثالــــ  :العالقــــا االجتماعيــــة المتبادلــــة بــــي شخصــــي وعالقــــة بــــي
جماعتي

بيرتي  :يشمل (قياس العالقا االجتماعية الجماعة وديناميتها).

الموضـــــوع الرابـــــع :نظريـــــا علـــــم الـــــن س االجتمـــــاعي :يشـــــمل(:نظرية المجـــــال-
التطابق المعرفي؛ نظرية التنافر المعرفي؛ الذا المنع سة).

الموضــــوع الرابــــع :علــــ م الــــن س االجتمــــاعي وعالقــــة بــــالعلوم األخــــرى :يشــــمل(:
علـــــم الـــــن س االجتمـــــاعي وعلـــــم االجتمـــــاع .علـــ ـ م الـــــن س االجتمـــــاعي والحـــــر
الن سية علم الن س االجتماعي في مجال األمراو االجتماعية).
 الخاتمة. -قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر علم االجتماع الحضري:
 المقدمة:الموضـــــوع األول :علـــــم االجتمـــــاع الحضـــــري :يشـــــمل( :تعري ـــــا علـــــم االجتمـــــاع
الحضـــري .مجـــال علـــم االجتمـــاع الحضـــري .صـــلة علـــم االجتمـــاع الحضـــري بعلـــم
االجتماع .التحضير :الم هوم واألش ال .الحضرية).
الموضوع الثاني :األطر النظرية لعلم االجتماع الحضري :يشمل (:بعاد النظرية السوسيولوجية
لعلم االجتماع الحضري .االتجااا النظرية في علم االجتماع الحضري :نظرية البيئة الحضرية
االتجاه النظري القائم على متغير المدنية .االتجاه النظري القائم على القيم الثقافية .االتجاه النظري
القائم على متغير الت نولوجيا .االتجاه النظري القائم على متغير القو ).
الموضـــــوع الثالـــــ  :المدنيـــــة :يشـــــمل( :تعريـــــف المدنيـــــة :التعريـــــ ف اإلحصـــــائي.
التعريــــ ـ ف اإلداري .التعريــــ ـ ف التــــــاريخي .التعريــــ ـ ف الــــــوظي ي .التعريــــ ـ ف علــــــى
ساس المظهر الخارجيي وعلى ساس نوع الحيا المدنية .وظائف المد ).
الموضــــوع الرابــــع :االي ولوجيــــا الحضــــرية :يشــــمل( :اي ولوجيــــة المدنيــــة :التر يــــ
والتشــــت  .المر يــــ ة والالمر يــــة .الغــــ و والتتــــابع .الــــنمط االي ولــــوجي :نظريــــ ة
النمو المر ي .نظرية القطاع .نظرية القويا المتعدد ).
الموضـــــوع الخـــــامس :نشـــ ـ المـــــد وتطوراـــــا :يشـــــمل (محطـــــا التمييـــ ـ بـــــي
الحضــــر والريــــف .نشــــ المــــد وتطوراــــا .ظهــــور المــــد ونمــــو التحضــــر فــــي

العــــالم .تســــاع رقعــــة التحضــــير فـــ ي العــــالمي نمــــو التحضــــر فــــي مجتمعــــا الشــــرق
األوسط).
الموضــــوع الســــادس :ضــــواحي المــــد  :يشــــمل ( شــ ـ ال الضــــواحي :ضــــاحية النــ ـ وم
ضـــــاحية الصـــــناعة ضـــــاحية ال راعـــــة .األحيـــــا المتخل ـــــة .التخطـــــيط االجتمـــــاعي
للمد ).
الموضــــــوع الســــــابع :المجتمعــــــا المحليــــــة الحضــــــرية والري يــــــة :يشــــــمل(:طريقة
الحيـــــا الحضـــــرية والري يـــــة .نمـــــاط المجتمعـــــا المحليـــــة الحضـــــرية والري يـــــةي
مش ال المجتمع المحلي والحضري .التقار بي القرية والمدنية).
 الخاتمة. -المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر المشكالت االجتماعية:
 المقدمة الموضوع األول :تعريف المش لة االجتماعية :يشمل (:تعريف وتطور المش لةاالجتماعية تصنيف المش لة االجتماعيةي سما المش ال االجتماعيةي ال رق بي المش لة
االجتماعية والمش لة الشخصية).
الموضوع الثاني :سبا وخصائص المش ال االجتماعية :يشمل (:ام خصائص المش ال
االجتماعيةي سبا التي تدعو إلى دراسة المش ال االجتماعيةي إسبا حدو المش ال
االجتماعيةي ر ا المش ال االجتماعية).
الموضـــــوع الثالــــ  :الظـــــواار االجتماعيـــــة والمشــــ ال االجتماعيـــــة :يشـــــمل(:تحول
الظــــاار االجتماعيــــة إلــــى مشــــ لة اجتماعيــــة .العالقــــ ة بــــي الظــــاار االجتماعيــــة
والمشــــ ـ لة االجتماعيــــــة .مراحــــ ـ ل تحــــــول الظــــــاار االجتماعيــــــة إلــــــى مشــــ ـ لة
اجتماعية).
الموضـــــوع الرابـــــع :النظريـــــا الم ســـــر للمشـــــ ال االجتماعيـــــة :يشـــــمل(:نظرية
الت ــــ االجتمــــاعي نظريــــة الوصــــم نظريــــة التغيــــر االجتمــــاعي نظريــــة صــــراع

القــــيم نظريــــة االنحــــراف نظريــــة الخلــــل االجتمــــاعي نظريــــة االخــــتالط االجتمــــاعي
نظرية الوام).
الموضـــــوع الخـــــامس :علـــــم االجتمـــــاع والمشـــــ ال االجتماعيـــــة :يشـــــمل (:دور
علــــم االجتمــــاع فــــي دراســــة ومعالجــــة المشــــ ال االجتماعيــــة إســــهاما علمــــا
االجتماع في المش ال االجتماعية المش ال االجتماعية والمجتمع).
الموضــــــوع الســــــادس :مهنــــــة الخدمــــــة االجتماعيــــــة وتعاملهــــــا مــــــع المشــــ ـ ال
االجتماعيـــــة  :يشـــــمل ( :م هـــــوم المهنـــــة والشـــــخص المهنـــــي اـــــم العناصــــ ر التـــــي
يرت ـــ عليهـــا العمـــل المهنـــي الســـلو المهنـــي لألخصـــائي االجتمـــاعي اـــم األســـس
التـــي يرت ـــ عليهـــا الســـلو المهنـــي المبـــادئ المهنيـــة العامـــة التـــي يلتـــ م بهـــا مهنـــي
الخدمــــة االجتماعيــــة طــــرق الخدمــــة االجتماعيــــة وتعاملهــــا مــــع المشــ ـ ال اإلنســــانية
األدوار التـــــي يمارســـــها األخصـــــائي االجتمـــــاعي فـــــي عملـــــه لمســـــاعد اآلخـــــري
مهنــــــة الخدمــــــة االجتماعيــــــة وتنــــــاول المشـــــ ال االجتماعيــــــة حســـــ ميادينهــــــا
ومجاالتها :مجال رعاية األسر المجال الطبي المجال المجتمعي).
الموضــــــوع الســــــابع :التخطــــــيط االجتمــــــاعي والمشــــ ـ ال االجتماعيــــــة :يشــــــمل:
(ظهــــور ف ــــر التخطــــيط فــــي التــــاريخ معنــــى وطبيعــــة التخطــــيط للمجتمــــع نــــواع
التخطــــــيط المبــــــادئ األساســــــية للتخطــــــيط التخطــــــيط والمشــــ ـ ال االجتماعيــــــة:
التخطـــــــيط والمشـــــ ـ ال االجتماعيـــــــة فـــــــي المجتمـــــــع الحضـــــــريي التخطـــــــيط
والمش ال االجتماعية في المجتمع الري يي التخطيط في الريف والمدنية).
الموضـــــوع الثـــــام  :التغيـــــ ر االجتمـــــاعي والمشـــــ ال االجتماعيـــــة :يشمل(:نســـــق
األسر ي نسق االقتصاد نسق الم ا نسق التربية).
الموضــــوع التاســــع :منــــااج البحــــ فــــي دراســــة المشــــ ال االجتماعيــــة :يشــــمل(:
المالحظة بالمشار ة دراسة الحالة المسح االجتماعي).
ال صـــــل العاشـــــر :مشـــ ـ لة الجريمـــــة :يشـــــمل(:م هوم الجريمـــــة التعريـــــف القـــــانوني
واالجتماعي للجريمة نواع الجرائم عوامل األجرام).

الموضـــــوع الحـــــادي عشـــــر :مشـــ ـ لة الطـــــالق :يشـــــمل( :تعريـــــف الطـــــالق نـــــواع
الطــــالق و ثــــاره علــــى األســــر والمجتمــــع ســــبا الطــــالق بصــــ ة عامــــةي ســــبا
الطـــالق العامـــة فـــي ليبيـــا معـــدال الطـــالق مقترحـــا للحـــد مـــ تصـــاعد معـــدال
الطالق).
الموضـــوع الثـــاني عشـــر :مشـــ لة إدمـــا الشـــبا علـــى المخـــدرا  :يشـــمل )تعريـــف
المخـــــدرا ي نـــــواع المخـــــدرا ي مشــــ لة إدمـــــا الشـــــبا علـــــى تعـــــاطي ال حـــــول
األعــــراو العصــــابية المرتبطــــة باإلدمــــا علــــى تنــــاول ال حــــول مراحــــل اإلدمــــا
على المخدرا ي سبا اإلدما على ال حولي آثاراالدما على المخدرا ).
 الخاتمة. -المراجع المستعا بها في الماد العلمية.

مقرر طرق التدريس:
 المقدمة.الموضوع األول :مدخل إلى م هوم التدريس.
الموضوع الثاني :األاداف التدريسية.
الموضوع الثال  :طرق و سالي التدريس.
الموضوع الرابع :التخطيط للتدريس.
الموضوع الخامس :المبادئ األساسية للتدريس الجيد.
الموضوع السادس :استراتيجيا التدريس.
الموضوع السابع :المهارا التربوية التي يج

يتقنها المعلم.

 الخاتمة. -قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر تصميم البحث االجتماعي:
 المقدمة.الموضوع األول :مدخل تحليلي لتصميم البح االجتماعي.

الموضوع الثاني :األسس التطورية للبح االجتماعي.
الموضوع الثال  :الم هوم الحدي للبح االجتماعي.
الموضوع الرابع :تصنيف البحو االجتماعية.
الموضوع الخامس :فروو البحو االجتماعية.
الموضوع السادس :خطة البح االجتماعي.
الموضوع السابع :الخطوا التي تمر بها عملية التصميم.
الموضوع الثام  :تصميم البح االجتماعي.
الموضوع التاسع :العينا في البح االجتماعي.
الموضوع العاشر :استراتيجية البح االجتماعي.
 الخاتمة. -قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر النظرية االجتماعية:
 المقدمة.الموضوع األول :نظرية علم االجتماع  -م النظرية االجتماعية.
الموضوع الثاني :مرحلة الت ير العلمي والمنهجي لعلم االجتماع.
الموضوع الثال  :بنا النظرية.
الموضوع الرابع :نماذج الت سير في علم االجتماع.
الموضوع الخامس :النظرية والبح في علم االجتماع.
الموضوع السادس :تصنيف الترا النظري في علم االجتماع.
الموضوع السابع :سس دراسة وتقييم النظرية.
 الخاتمة. -قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر مبادئ الحاسوب:

ـ المقدمة.
الموضـــــوع االول :مقدمـــــة عــــ الحاســـــو  :ويشـــــمل( :تعريـــــف الحاســـــو ي تطـــــور
الحاسو ي استخداما الحاسو ).
الموضـــوع الثـــاني :نـــواع الحواســـي  :يشـــمل( :مـــا اـــو الحاســـو ال بيـــر مـــا اـــو
الحاســــو الصــــغير مــــا اــــو الحاســــو ال ــــائق مــــا اــــو الحاســــو المحمــــول مــــا
ال رق بي الحواسي الذ ية والحواسي محدود القدرا ).
الموضــــــــوع الثالــــــــ  :األجــــــــ ا الرئيســــــــية للحاســــــــو الشخصــــــــي (:)PC
ويشــــــمل(:الذا ر  :االجــــ ـ ا الماديــــــة (العتــــــاد)ي البرمجيــــــا م ونــــــا الــــــذا ر :
الم ونــــا الماديــــة وحــــد المعالجــــة المر يــــة :وحــــد الحســــا وحــــد الــــتح م ذا ــــر
الوصــــول ال ــــوريي وحــــدا اإلدخــــالي عصــــ ا التوجيــــه األقــــالم الضــــوئية لوحــــا
اللمـــــس ال ـــــ ر ـــــر المســـــار الماســـــح الضـــــوئي ـــــاميرا الويـــــ ال ـــــاميرا
الرقميـــــ ة .وحـــــدا اإلخـــــراج .شاشـــــا العـــــروي ســـــماعا الصـــــو ي جهـــــ
عــــرو التقــــدميا الحاســــوبية الطابعــــا ي طابعــــا الليــ ـ ر الملونــــةي طابعــــا ن ــ ـ
الحبـــــر .طابعـــــا المصـــــ وفة النقطيـــــة .التخـــــ ي (وحـــــدا التخـــــ ي الثانويـــــة).
القــــــرص الصــــــل الــــــداخليي القــــــرص الصــــــل الخــــــارجيي األقــــــراص المرنــــــة
مشـــــغال األقـــــراص المدمجـــــة نـــــواع الـــــذا ر ذا ـــــر الوصـــــول العشـــــوائي RA
ذا ـــر القـــرا فقـــط ROMـوحـــدا قيـــاس الـــذا ر ي البـــ والبايـــ وال يلـــو بايـــ
والميجـــا بايـــ والجيجـــا بايـــ ي وحـــد النظـــامي لوحـــ ة النظـــام (اللوحـــة االم) ف المن ـــذ
المسلســـــل ف المن ـــــذ المتـــــوا ي فالناقـــــل المسلســـــل الشـــــامل ف الجهـــــا الطرفـــــيي
البطاقــــا اإلضــــافية بطاقــــا الصــــو والســــماعا البرمجيــــا نظمــــة التشــــغيل.
البرنامج التطبيقية).
الموضــــوع الرابــــع :األنظمــــة العــــد ديــــة :يشــــمل(:النظام الثنــــائيي النظــــام الثمــــانيي
النظام العشريي النظام السادس عشريي التحويل بي األنظمة).
الموضوع الخامس :شب ا المعلوما  :ويشمل( :الشب ة المحلية LANي الشب ة الموسعة
.)WAN
الموضــــوع الســــادس :البريــــد اإلل ترونــــي :ويشــــمل( :إرســــال بريــــدي اســــتقبال بريــــدي
رد على بريدي تمرير رسالة).
الموضــــــوع الســــــابع :اإلنترنــــــ  :يشمل(:تصــــــ ح اإلنترنــــــ ي محر ــــــا البحــــــ
الخاصة باإلنترن االتصال بشب ة الوي العالمية).
الموضوع الثام  :فيروسا الحاسو  :يشمل ( :يف يصي ال يروس الحاسو ي ي ية حماية
الحاسو م ال يروسا ).
الموضـــــوع التاســـــع :الخوار ميـــــا ومخططـــــا ســـــير العمـــــل :يشـــــمل( :الرســـــوم
األساسية لرسم مخطط سير العملي اتجاه مخطط سير العمل.
آلية رسم مخطط سير العمل الت رعي الت رار).
الموضـــوع العاشـــر :الـــدوائر المنطقيـــة :يشـــمل (:فهـــم رمـــو الـــدوائر المنطقيـــة
And , or , nand , nor , xor ,xnorجدول الحقيقة
القواني الرياضية).
الموضـــــ وع الحـــــادي عشـــــر :نظـــــام التشـــــغيل دوس  DOSيشـــــمل(:اوامر نظـــــام
دوس مثــــل عــــرو المجلــــدا ف النســــخ ف التهيئــــة فاالخ ــــا ف انشــــا مجلــــد و حــــذف
ملف حذف مجلد.

Format , copy , tree ,dir , date ,help ,time ,xcopy ,cls, cd , md ,
delete , hide , del tree ,
) attrib , chkdsk , exit
الموضـــــوع الثـــــاني عشـــــر :نظـــــام التشـــــغيل  :Windowsيشمل(:ســـــطح الم تـــــ
وعمليــــا النســــخي القــــصي اللصــ ـ قي تصــ ـ ح الوينــــدو ي تشــــغيل البــــرامج التطبيقيــــةي
استخدام وسائط التخ ي ي لوحة التح م).
ـ الخاتمة.
ـ المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقررات السنة الرابعة قسم علم االجتماع
مقرر علم االجتماع الجنائي:
 المقدمة.الموضــــــوع األول :التعريــــــف بعلــــــم االجتمــــــاع الجنــــــائي وموضــــــوعاته :يشــــــمل:
(تعريــــف علــــم االجتمــــاع الجنــــائي ــــرع مــ ـ فــــروع علــــم االجتمــــاع عالقــــة علــــم
االجتمــــــاع الجنــــــائي بــــــالعلوم االجتماعيــــــة األخــــــرى .الم ــــــاايم المرتبطــــــة بعلــــــم
االجتمـــــاع الجنـــــائيي المعضـــــال (الصـــــعوبا ) النظريـــــة والمنهجيـــــة فـــــي علـــــم
االجتماع الجنائي).
الموضـــــوع الثـــــاني :الجريمـــــ ة ماايتهـــــا وتعري هـــــا :يشـــــمل( :الجريمـــــة ظـــــاار
اجتماعيـــــةي تعريـــــف الجريمـــــةي االتجااـــــا المختل ـــــة فـــــي التعريـــــف الجريمـــــةي
الجريمـــــة والقـــــانو ي الجريمـــــة والخطيئـــــة .الشـــــرط األساســـــي لوجـــــود الجريمـــــةي
األامية العلمية لعلم اإلجرام).
الموضـــــوع الثالـــــ  :نـــــواع (تصـــــني ا )الجرائم :يشـــــمل( :التصـــــني ا القانونيـــــةي
التصني ا االجتماعية).
الموضــــــوع الرابــــــع :إحـصـــ ـــــــا ا الجريـ ــــــمة :يشـــــــمل ( :اميــــــة إحصـــــــا ا
الجريمةي مصادر إحصا ا الجريمة).
الموضــــــوع الخــــــامس :الجريمــــ ـ ة والعقوبــــــة فــــــي الشــــــريعة اإلســــــالمية :يشــــــمل:
(تعريـــــف الجريمـــــة مـــــ الناحيـــــة الشـــــرعيةي نظـــــر الشـــــريعة إلـــــى الجريمـــــ ة
والمجرمت سير السلو اإلجراميي الجريمة والعقوبة في الشريعة اإلسالمية).
الموضــــوع الســــادس :تنمــــيط األفعــــال األنحرافيــــة :يشــــمل (مشــــ لة تنمــــيط األفعــــال

األنحرافيـــــــة والمجـــــ ـ رمي ي اتجااـــــــا تصـــــــنيف المجـــــــرمي تنمـــــــيط األفعـــــــال
األنحرافية).
الموضــــــوع الســــــابع :االتجااــــــا الحديثــــــة فــــــي ت ســــــير الســــــلو اإلجرامــــــي:
يشـــــمل(:المدرســـــة البيولوجيـــــة .المدرســـــة الن ســـــيةي المدرســـــة العضـــــويةي المدرســـــة
االجتماعيةي المدرسة الت املية).

الموضــــوع الثــــام  :منــــااج وطــــرق بحــــو الجريمــــة :يشــــمل  (:وال :منــــااج البحــ ـ
في الجريمة :منهج حسيي منهج عقليي منهج براانيي منهج عملي.
ثانيـــــا :طـــــرق البحـــ ـ فـــــي الجريمـــــة :الطريقـــ ـ ة اإلحصـــــائيةي الطريقـــــة المســـــحيةي
الطريقــــة التاريخيــــة .الطريقــــة الحياتيــــةي طريقــــة دراســــة الحالــــة فــــي علــــم االجتمــــاع
الجنائي).
الموضــــوع التاســــع :طــــري لــــبعو الجــــرائم الشــــائعة فــــي المجتمــــع :يشــــمل( :جنــــوي
األحدا  .جرائم النسا البغا ).
الموضوع العاشر :مناقشا عامة على الموضوعا السابقة.
 الخاتمة. -قائمة المراجع المستعا بها في اذه الماد .

مقرر البيئة والمجتمع:
ـ المقدمة.
الموضوع األول :علم االجتماع ودراسة البيئة :يشمل (:االي ولوجيا.
االي ولوجيـــــا البشـــــرية اإلنســـــا االي ولوجيـــــةي منظـــــور الدراســــ ة البيئيـــــةي المنظـــــور
الـــــوظي يي منظـــــور لـــــراعي واقــــ ع االاتمـــــام بالبيئـــــة :النظـــــر التشـــــاؤميةي النظـــــر
الت اؤليـــــةي األبعـــــاد السوســـــيولوجية لدراســـــة البيئـــــة :الطبقـــــة والبيئـــــةي الحر ـــــا
االجتماعية والبيئة.
الموضـــــوع الثـــــاني :البيئـــــ ة وم وناتهـــــا :يشـــــمل (:البيئـــــة :بينـــــا لداللـــــة اللغويـــــة
والتعــــاريف االصــــطالحية النظــــام البيئــــي الوســــيط البيئــــي لل ائنــــا الحيــــة :البيئــــ ة
الطبيعيةي البيئة االجتماعيةي م ونا البيئة :الما التربة الهوا ).
الموضــــوع الثالــ ـ  :الســــ ا والبيئــــة :يشــــمل (:م هومــــا
للس ا نتائج النموالس اني).

ساســــيةي النمــــو البشــــري

الموضـــــوع الرابـــــع :االي ولوجيـــــا والمهـــ ـ والتـــــدرج االجتمـــــاعي :يشـــــمل( :بنـــــا
اقتصــــاديا الحضــــر العمالــــة والمهــــ المهنــــة والطبقــــة االجتماعيــــةي الجماعــــة ذا
الـــــــدخل المرت ـــــــع .الجماعـــــــة ذا الـــــــدخل المتوســـــــط الجماعـــــــة ذا الـــــــدخل
المنخ و).
الموضوع الخامس :البيئة الري ية :يشمل:
(تطورالتجمعاتالري ية .ش االالستيطانالري ي.تنميطالقرية).
الموضـــــوع الســـــادس :البيئـــــة الحضـــــرية :يشـــــمل (:تطـــــور االاتمـــــام باي ولوجيـــــا
المدنيـــــة .الت نولوجيـــــا وتـــــوطي المـــــد العمليـــــا االي ولوجيـــــةي اســـــتخدام األرو
الحضريةي المدرسة األنثروبولوجية .نظرية لويسوير ).
الموضـــــــــوع الســـــــــابع :االي ولوجيـــــــــا والهجـــــــــر الري يـــــــــة – الحضـــــــــرية:
يشمل(:االتصال بي القرية والمدنية سبا الهجر ي المهاجرو في المدنية).
الموضـــــوع الثـــــام  :التلـــــو البيئـــــي :يشـــــمل (:م هـــــوم التلـــــو البيئـــــي شـــــ ال
التلو  :تلو الهوا  .تلو الما التلو اإلشعاعي التلو الضوضائي).
الموضـــــوع التاســـــع :البيئـــــة والجريمـــــة :بشـــــمل (:معنـــــى وم هـــــوم البيئـــــة معنـــــى
وم هـــــوم الجريمـــــة .نمـــــاط ونمـــــاذج الجريمـــــة العالقـــــة بـــــي الجريمـــــة والبيئـــــة
الجريمـــــة بـــــي البيئـــــة الري يـــــة والبيئـــــة الحضـــــرية .صـــــور الجـــــرائم المرتبطـــــة
بالبيئة).
الموضــــــوع العاشــــــر :الــــــوعي والتربيــــــة البيئيــــــة مــــــدخل للتنميــــــة(:م هوم البيئــــــة
و نواعهـــــا .اإلنســـــا والتـــــوا البيئـــــيي التغيـــــر االجتمـــــاعي والتـــــداور البيئـــــ يي
االاتمام العالمي بقضايا البيئة والتنمية .الوعي والتربية البيئية).
ـ الخاتمة.
ـ المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر علم االجتماع الطبي:
ـ المقدمة.
الموضوع األول :نش علم االجتماع الطبي.
الموضوع الثاني :خصائص علم االجتماع الطبي.
الموضــــوع الثالــــ  :مجــــال الدراســــة فــــي علــــم االجتمــــاع الطبــــي وإســــهاماته فــــي
مجال الطبي.
الموضوع الربع :األسس النظرية لعلم االجتماع الطبي.
الموضوع الخامس :العالقة بي النظم االجتماعية والثقافية والمرو.
الموضوع السادس :األسر والمرو.

الموضــــــــوع الســــــــابع :البيئــــــــة وآثــــــــاره الصــــــــحية واالجتماعيــــــــة والن ســــــــية:
يشــــمل(:التلو البيئــــي :الهــــوا -المــــا -التربــــة-الضوضــــا ي ي يــــة عــــالج مشــــ لة
التلو والنهوو بالبيئة والمحافظة على نظافتها).
الموضــــوع الثــــام  :المستشــــ ى منظمــــة طبيــــة اجتماعيــــة والعالقــــة بــــي العــــاملي
في المستش ى والمرضى.
ـ الخاتمة.
ـ المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر علم االجتماع العائلي:
ـ المقدمة
ال صــــل األول :ماايــــة علــــم االجتمــــاع العــــائلي :يشــــمل (:تعريــــف األســــر شــــ ال
األســـــر  .ســـــما االســـــر  .خصـــــاص االســـــر مراحـــــل ت ـــــوي االســـــر ي المهـــــام
االجتماعية لألسر التعريف بعلم االجتماع العائلي).
الموضــــوع الثــــاني :األســــر فــــي نظــــر ال الســــ ة القــــدما  :يشــــمل( :االســــر عنــــد
المصــــريي القــــدما ي االســــر عنــــد ون وشــــيوس فــــي الصــــي القديمــــة .األســــر فــــي
نظـــر ال الســـ ة اليونـــا  :األســـر عنـــد فالطـــو ي األســـر عنـــد رســـطو األســـر عنـــد
الروما ).
الموضــــوع الثالــــ  :األســــر فــــي اإلســــالم :يشــــمل( :العقوبــــا الم روضــــة علــــى
نظــــام األســــر اــــداف اإلســــالم فــــي ت ــــوي األســــر  :الهــــدف االجتمــــاعي الهــــدف
الخلقـــــي الهـــــدف الصـــــحي الهـــــدف الروحـــــي اـــــدف الح ـــــاظ علـــــى بقـــــا النـــــوع
اإلنســـــاني وصـــــيانته مـــ ـ االنقـــــراو الهـــــدف المـــــادي تـــ ـ جيج عاط ـــــة األمومـــــة
واألبو ).
الموضوع الرابع :األسر في ال ر االجتماعي المعاصر :يشمل(:األسر عند اربرتسبنسري
األسر عند لستر واردي األسر عند وجست ون األسر عند سمنر).
الموضــــوع الخــــامس :األســــر وم هــــوم داخــــل البنــــا االجتمــــاعي :يشــــمل( :م هــــوم
األســـــر عنـــــد بعـــــو العلمـــــا وال الســـــ ةي م هـــــوم البنـــــا االجتمـــــاعي لألســـــر
خصـــــائص البنـــــا االجتمـــــاعيي القواعـــــد األساســـــية لطبيعـــــة البنـــــا األســـــري عنـــــد
ميرودو ي العالقا الداخلية لألسر النووية).

الموضـــــوع الســـــادس :طبيعيـــــة األســـــر وخصائصـــــها ووظائ هـــــا :يشـــــمل( :طبيعيـــــة
األسر ي خصائص األسر اإلنسانيةي وظائف األسر ).
الموضــــوع الســــابع :تطــــور األســــر اإلنســــانية وعواملهــــا :يشــــمل( :تطــــور نطــــاق
األســــر  :تطــــور القرابــــ ة فــــي األســــر ي تطــــور وظــــائف األســــر ي تطــــور الحيــــا
االجتماعيــــة فــــي محــــيط األســــر  :عوامــــل التطــــور وتشــــمل (العامــــل المورفولــــوجيي
العامــــل االقتصــــادي العامــــل الثقــــافي والحضــــاريي إليــــة الحيــــا المن ليــــةي انتشــــار
الديمقراطية).
الموضـــــوع الثـــــام  :مقومـــــا األســـــر  :يشـــــمل (:العوامـــــل االقتصـــــادية األمـــــراو
االجتماعيــــة الناتجــــة عــ ـ ضــــعف المر ــ ـ االقتصــــادي لألســــر المقومــــا الصــــحية
الجوانـــــ االجتماعيـــــة للمــــــرو المقومـــــا االجتماعيـــــة اــــــم مقومـــــا الحيــــــا
االجتماعيـــــة داخـــــل األســـــر ســـــبا التـــــوتر العـــــائلي النـــــاجم عـــ ـ عـــــدم تـــــوافر
المقوما االجتماعية داخل األسر ).
الموضــــــوع التاســــــع :الــــــ واج والمنــــــا االجتمــــــاعي :يشــــــمل(:تعري ا لــــــ واجي
الوســـائل التييـــتم بهـــا الـــ واجي اـــم الصـــ ا الم ضـــلة عنـــد اختيـــار الشـــري ة الحيـــا
فـــي اإلســـالم شـــ ال الـــ واج :فـــي المجتمعـــا العربيـــة فـــي العصـــر الجـــااليي فـــي
المجتمعا الغربيةي طبقا المحارم).
ال صــــل العاشــــر :األســــر الحديثــــة :يشــــمل( :األدوار التــ ـ ي تمراــــا األســــر  :مرحلــــة
الخطوبــــــةي مرحلــــــة التعاقــــــد والــــــ واجي مرحلــــــة اإلنجــــــا ي مرحلــــــة الســــــ و
واالستقراري خصائص األسر الحديثة .وظائف األسر الحديثة).
الموضـــــوع الحـــــادي عشـــــر :مـــــا الحيـــــا ال وجيـــــة :يشـــــمل (:إنهـــــا الحيـــــا
ال وجية بالترملي مة الطالقي تجربة ال واج الثانية).
ـ الخاتمة
ـ المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.
مقرر علم االجتماع الصناعي:
ـ المقدمة.
الموضـــــــوع األول :اتجااـــــــا الدراســـــــة فـــــــي علـــــــم االجتمـــــــاع الصـــــــناعي:
يشـــــمل(:م هوم علـــــم االجتمـــــاع الصـــــناعي تعريـــــف اتعلـــــم االجتمـــــاع الصـــــناعي
مجاال ااتمام علم االجتماع الصناعي).
الموضوع الثاني :عالقة علم االجتماع الصناعي بالعلوم األخرى.
الموضـــــوع الثالـــ ـ  :التنظـــــيم الصـــــناعي والتنظـــــيم اجتمـــــاعي :يشـــــمل  (:م ونـــــا
الملموســـــة للتنظـــــيم التنظـــــيم االجتمـــــاعي للمصـــــنع التـــــرابط الوثيـــــق بـــــي التنظـــــيم

الصــــــــناعي واالجتمــــــــاعي الســــــــلو العمــــــــالي ومحدداتــــــــه داخــــــــالل تنظــــــــيم
الصناعي.عناصــــــرالتنظيما الصــــــناعية االتصــــــال والت اعــــــل الصــــــراع داخــــــالل
تنظيما الصناعية مش لة التغي في المنظمة الصناعية).
الموضوع الرابع :م ونا التنظيم الصناعي.
الموضوع الخامس :النظريا التجاه تم بدراسة التنظيم الصناعي.
ـ الخاتمة.
ـ المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر علم االجتماع المعرفة.
ـ المقدمة.
الموضــــوع األول :مــــدخل تحليــــل علــــم االجتمــــاع المعرفــــة :يشــــمل (:نشــــ وتطــــور
علــــ م االجتمـــــاع المعرفـــــة تعريـــــف علـــــم االجتمـــــاع المعرفـــــة ومجـــــاال امامـــــةي
تضيف علم االجتماع المعرفة).
الموضوع الثاني :المنظورا المعاصر في علم االجتماع المعرفة.
الموضوع الثال  :العناصر األساسية لعلم االجتماع المعرفة.
الموضوع الرابع :األصول االجتماعية للمعرفة.
الموضوع الخامس :الوظائف االجتماعية للمعرفة.
الموضوع السادس :المعرفة والتغير االجتماعي.
الموضوع السابع :المجتمع والمعرفة.
الموضوع الثام  :األسر والمعرفة.
الموضوع التاسع التربية والمعرفة.
الموضوع العاشر :الس ا والمعرفة.
ـ الخاتمة.
ـ المراجع المتسعا بها في اذه الماد العلمية.

مقررالتغيراالجتماعي:
ـ المقدمة.
الموضــــوع األول :م هــــوم التغيــــر االجتمــــاعي :يشــــمل(:بعو الم ــــاايم الدالــــة علــــى
م هــــوم التغيــــر االجتمــــاعي التقــــدمي التطــــوري النمــــوي التنميــــةي التحــــدي التصــــنيع
والتحضر).
الموضوع الثاني :مستويا التغير االجتماعي :يشمل( :مستويا التغير االجتماعيي مراحل عملية
التغير االجتماعيي خصائص التغير االجتماعيي امية التغير االجتماعيي ام مالمح التغير
االجتماعي في المجتمعا المعاصر ).
الموضوع الثال  :نواع التغير االجتماعي :يشمل( :م حي اتجاه التغير م حي سرعة
التغير).
الموضـــــوع الرابـــــع :نظريـــــا التغيـــــر االجتمـــــاعي :يشـــــمل(:النظريا الدائريـــــة"
سنجلريســـــــــــــــــــــور ي يتوينبييابنخلدو " .النظريــــــــــــــــــــ ة التطوريــــــــــــــــــــ ة "
وجست ون ياربرتسبنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريانريمورجا ".نظريةمار سي"
ارلمار س".نظريةالصـــــــراع" داارنـــــــدورق  .النظريـــــــة الوظي يـــــــة " بارســـــــون "
النظريا االجتماعية والن سية" فيبريااج يما ليالند".
الموضــــــــوع الخــــــــامس :آثارالتغيراالجتمــــــــاعي :يشــــــــمل (:معوقــــــــا التغيــــــــر
االجتمـــــــاعيي عوامـــــ ـ ل التغيـــــــر االجتمـــــــاعي :العوامـــــــل الخارجيـــــــة :العوامـــــ ـ ل
ال ي يقية(البيئــــــة) .العوامــــ ـ ل الديموغرافيــــــة العوامــــــل الثقافيــــــة عوامــــــل التحــــــدي .
العوامــــ ل االقتصــــادية .العوامــــل الداخليــــة :النظــــام السياســــي .العوامــــل الت نولوجيــــةي
العوامل ال رية وال لس يةي األفراد والتغير االجتماعي).
الموضــــوع الســــادس :إشــــ الية التغيــــر الثقــــافي :يشــــمل( :م هــــوم التغيــــر الثقــــافيي
عوامل التغير الثقافيي العالقة بي التغير االجتماعي والتغير الثقافي).
ـ الخاتمة.
ـ المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر علم االجتماع السياسي:
ـ المقدمة.
الموضــــوع األول :عالقــــة علــــم االجتمــــاع السياســــي ب ــــل مـــ علــــم االجتمــــاع وعلــــم
السياســـــة :يشـــــمل( :م هـــــوم السياســـــة علـــــم السياســـــة ومجاالتـــــه علـــــم االجتمـــــاع
السياسي وعلم االجتماعي علم االجتماع السياسي وعلم السياسة.
الموضــــوع الثــــاني :علــــم االجتمــــاع السياســــي :يشــــمل( :تعريــــف اتعلــــم االجتمــــاع
السياسي نش علم االجتماع السياسي).
الموضـــــوع الثالـــــ  :الـــــرواد المؤسســـــي  :يشـــــمل (:افالطـــــو وارســـــطوي وفـــــي
العصــــر الرومــــا ابولبيوسشيشــــرو ) ثــــم القــــديس وســــطي عبــــدالرحم بنخلــــدو ي
م يــــــــــــــافيلليي جــــــــــــــانبودا ي توماســــــــــــــهوب ي جونلــــــــــــــو ي جانجــــــــــــــا
روسويايجليديتو يلي ارلمار سيموس ايباريتو.ما ســـــــــــــــ يبر .ام موضـــــــــــــــوعا
و مجــــال ا تحــــ علــــم االجتمــــاع السياســــي :القــــو ي الصــــ و الســــلو السياســــيي
األح ا السياسية العنف السياسي والثور ) .
الموضـــــوع الرابـــــع :عالقـــــة علـــــم االجتمـــــاع السياســـــي بـــــبعو العلـــــوم األخـــــرى
(ال لســ ـ ةي األخــــالقي االقتصــــاد علــــوم القــــانو والتشــــريع علــــم الــــن سي األيــــديولوجي
او الدي ي التاريخ والجغرافياي االنثروبولوجياي االتصال واألعالم).
الموضــــوع الخــــامس :منــــااج البحــــ المســــتخدمة فــــي علــــم االجتمــــاع السياســــي:
يســــــتخدم علــــــم االجتمــــــاع السياســــــي منــــــااج و دوا بحــــــ متعــــــدد منهــــــا:
(المالحظــــــةي التجريـــــ ي المنــــــااج والتقنيــــــا اإلحصــــــائيةي الدراســــــا التاريخيــــــة
والتبعيـــــةي ســـــلو المقابلـــــة واالســـــتبيا واالســـــتخبار ســـــلو تحليـــــل المضـــــمو ي
استطالع االتجااا العامة وقياس الر ي العام).
الموضــــوع الســــادس :القــــو السياســــية :يشــــمل( :تعري ــــا ساســــيةي القــــو والم ــــاايم
المرتبطــــة بهــــا (العنــــف الســــلطةي الن ــــوذ)ي النظريــــا التعدديــــةي نظريــــة الطبقــــةي
نظريــــة الصــ ـ و ) .بنــــا القــــو فــــي المجتمــــع المحلــــى القــــو فــــي مــ ـ ورادي ــــاليي
نحوتصورمجتمعي للقو ).
الموضـــــوع الســـــابع :النخبـــــة السياســـــية :يشـــــمل( :الجانــــ الم ـــــاايم فـــــي الدراســـــة
النخبـــــة التعري ـــــا اللغويـــــة واالصـــــطالحية للنخبـــــة السياســـــيةي تعري ـــــا الـــــرواد
األوائل (باريتوي موس اي ميشل يرايتميل ).
نظرية النخبة عند رواداا األوائلي باريتوواالتجاه
السي ولوجي يتحلياللنخبة.االتجااالتنظيميعند لمنموس اوميل .نظريةالنخبةعند لمنجيمسبيرنهامورا
يتميل المنظوراالقتصاديي اإلداري عند بيرنهام ي ص و القو عندرايتميل ).

الموضــــــــوع الثــــــــام  :البيروقراطيــــــــة والســــــــلطة السياســــــــية :يشــــــــمل(:تعريف
البيروقراطيــــــة و اــــــم منظريهــــــاي المعنــــــى االشــــــتقاقي والقــــــاموس يللبيروقراطيــــــة
و اـــــــم منظريهـــــــا ( موســـــ ـ اي ميلـــــ ـ ي ما ســـــ ـ يبر ي بيتـــــــربالوي ميشـــــــيل رو ية
موريســــــــ رجية)يالبيروقراطية والنظــــــــام السياســــــــيي البيروقراطيــــــــة والظــــــــاار
الح بية البيروقراطية والجها التشريعي).
الموضـــــوع التاســـــع :التنشـــــئة السياســـــية :يشـــــمل( :الجانـــــ النظـــــري والم ـــــاايم:
التعريــــف والخصــــائص (التنشــــئة االجتماعيــــةي التنشــــئة السياســــية) الثقافــــة السياســــية
والتنشــــــئة السياســــــيةي قنــــــوا و وســــــائل التنشــــــئة السياســــــية وعالقتهــــــا بالنســــــق
السياســـــيي التنشـــــئة السياســـــية غيـــــر المباشـــــر ي األســـــر قنـــــا وتلـــــ لتنشـــــئة
اجتماعيـــــــة وسياســـــــيةي المؤسســـــــا التعليميـــــــةي المؤسســـــــا الدينيـــــــةي الرفـــــــاق
والــــ ـ مال والــــــر ي العــــــامي القنــــــوا المباشــــــر لعمليــــــة التنشــــــئةي المؤسســــــا
اإلعالميةـ األح ا السياسية).
الموضــــوع العاشــــر :المشــــار ة السياســــية :ويشــــمل ( :بعاداــــا النظريــــة وتطبيقاتهــــا
العمليــــــةي الم ــــــاايم األساســــــيةي الدراســــــا التــــــي ر ــــــ علــــــى الت ســــــيرا
االقتصـــــادية االجتماعيـــــة للمشـــــار ةي نمـــــوذج التعبئـــــة ســـــاس لدراســـــة المشـــــار ة
السياســـــــيةي عقالنيـــــــة المشـــــــار ةي مســـــــتويا و شـــــ ـ ال المشـــــــار ة السياســـــــية.
مســــتويا المشــــار ة السياســــية .ســــبا ال ــــروق عــ ـ المشــــار ة .دوافــــع المشــــار ة
السياســــــيةي شــــ ـ ال و قنــــــوا المشــــــار ةي المشــــــار ة السياســــــية والديمقراطيــــــة:
المشـــــــار ة السياســـــــية والديمقراطيـــــــة بم رداـــــــا التقليـــــــدي المثـــــــالي .المشـــــــار ة
السياسية في الممارسة الديمقراطية المعاصر ).
ـ الخاتمة.
ـ المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر علم االجتماع اإلعالمي.
ـ المقدمة.
الموضـــــوع االول (:نشـــــ علـــــم االجتمـــــاع اإلعالمـــــيي م هـــــوم اإلعـــــالمي م هـــــوم
االتصــــال .م هــــوم الدعيــــةي م هــــوم الــــر ي العــــامي تعريــــف الظــــاار االجتماعيــــة.
خصائص الظاار االجتماعيةي الظاار اإلعالمية ظاار اجتماعية).
الموضــــوع الثــــاني( :وظــــائف اإلعــــالم :وظــــائف اإلعــــالم عنــــد ال ارســ ـ ليدوميرتو ي
وظــائف االعــالم عنــد ولبــر شــرام ي وظــائف اإلعــالم عنــد ما ويــل ي وظـ ائف اإلعــالم عنــد
اارولــد ال ويــل ي وظــائف وســائل اإلعــالم لل ــرد االتصــال ظــاار اجتماعيــ ةي الوظــائف
االساسية لإلعالم في المجتمع).

الموضــــوع الثالـــ ( اميــــة علــــم االجتمــــاع اإلعـــ المي اــــداف علــــم اجتمــــاع اإلعــــالمي
مســــــؤوليا اإلعــــــالم والت اماتــــــه :ت ويــــــد الجمــــــااير بالمعلومــــــا ي مســــــؤوليا
اإلعالم تجاه القيمي المسؤوليا األخالقية).
الموضــــوع الرابــــع(:علم اجتمــــاع اإلعــــالم وعالقتــــه بــــالعلوم االجتماعيــــة االخــــرى:
عالقتـــه بعلـــم االجتمـــاع السياســـيي عالقتـــه بعلـــم االجتمـــاع الري ـــيي وعلـــم االجتمـــاع
الحضـــــريي وعلـــــم االجتمـــــاع الصـــــناعي .واالنثروبولولجيـــــاي علـــــم الـــــن سي وعلـــــم
االقتصاد).
الموضـــــوع الخـــــامس( :تطـــــور االاتمـــــام االجتمـــــاعي بـــــاإلعالمي مراحـــــل تطـــــور
االاتمام االجتماعي باإلعالم).
الموضـــــوع الســـــادس( :اإلعـــــالم والتغيـــــر االجتمـــــاعي :م هـــــوم التغيـــــر االجتمـــــاعي
وخصائصـــــهي عالقـــــة اإلعـــــالم بـــــالتغير االجتمـــــاعيي اإلعـــــالم والتوعيـــــةي االعـــــالم
والشخصيةي اإلعالم والشخصية القومية).
الموضــــوع الســــابع (:اإلعــــالم والتنميــــة :م هــــوم التنميــــةي دور اإلعــــالم فــــي عمليــــة
التنميـــــةي اإلعـــــالم وقضـــــية اإلميـــــةي اإلعـــــالم وقضـــــية الـــــوعي الصــــ حيي اإلعـــــالم
والتنمية االقتصادية).
الموضوع الثام (:مجال الدراسة في علم اجتماع اإلعالم :المجال الداخلي :البنا االجتماعي.
والعالقا الداخليةي المجال الخارجي :اإلثر  .المدرسة .األم االجتماعي .الجمهور).
الموضــــوع التاســــع( :عناصــــر عمليــــة اإلعــــالم :المرســــلي الرســــالةي وســــائل اإلعــــالم
الجمــــــاايريي الصــــــحافةي الجريــــــد ي المجــــــال ي الوســــــائل المســــــموعة .الوســــــائل
المرئيةي الجمهوري الت ثير :عملية األثير اإلعالمي).
ـ الخاتمة.
ـ المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

مقرر التربية العملية:
ـ المقدمة.
الموضوع األول :مااية التربية العملية :يشمل( :واجبا الطال ي المعلم المتدر ي ص ا المعلم
الجيدي خالقيا المعلم).
الموضــــوع الثــــاني :دور التربيــــ ة العمليــــة وإدار المدرســــة :يشــــمل( :طالبــــا لتربيــــة
العمليــــة وإدار المدرســــةي طالــ ـ التربيــــة العمليــــة (المعلــــم) .ومعلــــم ال صــــلي طالــ ـ
التربية العملية والتالميذ النظام في ال صل النشاط المدرسي).

الموضوع الثال  :اداف التربية العملية :يشمل (:التدري عمليا على القيام بصياغة األاداف
السلو ية للمقررا الدراسيةي التدري على عداد الوسال الن سية إلصدار الح م على النواتج
التعليميةي التدري على استخدام الوسائل التعليمية المختل ةي التدري على عداد الدوري
والتخطيط للتدريس ال عالي التدري على مشااد دوريا تعليمية قصير ونقداا ال عال.
ـ الخاتمة.
ـ المراجع المستعا بها في اذه الماد العلمية.

