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 مقررمواصفات 

  علم االجتماع العائلى
 عام الثانيةالفرقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكمية: التربية



               القسم: مناهج وطرق تدريس
 

 عمم االجتماع العائمىالمقرر /  توصيف
 )إعداد تتابعي(. االجتماعالفمسفة و د معمم / إعدا التابع لو المقررالبرامج  /البرنامج 

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

 : المقررتوصيف  الموافقة عمىتاريخ 
 

 األساسية:   أواًل: المعمومات
 Scol212الكود:                           عمم االجتماع العائمىالعنوان: 

 .أربع ساعاتالمحاضرة: 
 أربع ساعاتالمجموع:                                                  العممية:الدروس 

 

 مهنية: معمومات  :ثانياً 

 األهداف العامة لممقرر :  (1

  أن:ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته قادرًا عمي 
 .يحدد مفيوم األسرة (1

 .اإلسالمىيقارن بين األسرة فى الفكر الغربى  واألسرة فى الفكر العربى  (2

 .المتتابعة فى تشكيل األسرةيوضح العمميات األساسية  (3

 . لمتبادل بين األسرة والبيئة االجتماعيةيوضح عالقات التفاعل ا (4
 

   (ILOs)( مخرجات التعمم المستهدفة 2

 المعرفة والفهم -أ

  أن:ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي 
 . المشكالت األسريةيتعرف عمى أىم  (1

 األسرة.العمل داخل  فيما يتصل بتقسيم يقارن بين الحضارة اإلسالمية والحضارة الغربية (2

 األسرى.يوضح أنماط العالقات داخل البناء  (3

 المهارات الذهنية:  -ب



 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: 
 .يوضح أىم التحديات التى يفرضيا عصر العولمة عمى الحياة األسرية (1

 . األسرة يتنبأ بالنتائج المترتبة عمى صراع األدوار داخل (2

 األسرة.يستخمص اآلثار المترتبة عمى عمى بناء  (3

 األسرة.يحدد الخصائص المميزة لكل نمط من أنماط  (4
 

 : العممية و المهنيةالمهارات  -ج

 يقترح األساليب المناسبة لممحافظة عمى تماسك البناء األسرى  -1

 األسرة. يقارن بين الحضارة الغربية واإلسالمية فيما يتعمق بتقسيم العمل داخل -2

 .نشأة النظام األسرى وأىم مشكالتوعن تحميمية يعد دراسة  -3
 

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

 عن بعض األسر فى تجمعات مختمفةبحوث ميدانية فى إجراء يطبق ما درسو  -1

 عن أحد موضوعات المقررجمع معمومات وبيانات يشارك في  -2

 .لمنظام األسرى ومشكالتودراسة تحميمية متعمقة وناقدة يستطيع إعداد  -3

 –االستقصثاء  –مثل البحثث  النصوص االجتماعيةيكتسب ميارات بحثية في مجال  -4
 .الفحص -النقد  – التحميل

  المحتويات:(3

عدد  الموضوع
 الساعات

دروس ساعات إرشاد /  محاضرة
 أكاديمية / عممية

 8 مفيوم األسرة وتطوره -1
 

2  
 

  2 8 بناء األسرة  -2

 8 تفكك األسرة -3
 

2 
 

 

األنمثثثثثثثثثاط واألشثثثثثثثثثكال األساسثثثثثثثثثية  -4
 لألسرة

8 2  

  3 12 طبيعة البناء األسرى -5



عدد  الموضوع
 الساعات

دروس ساعات إرشاد /  محاضرة
 أكاديمية / عممية

األسثثثثثثثثثثثثرة والبيئثثثثثثثثثثثثثة االجتماعيثثثثثثثثثثثثثة  -6
 المحيطة

8 2  

  3 8 تقسيم العمل داخل األسرة  -7

 التعميم والتعمم: طرق و أساليب  (5

 المحاضرة .أ 

 الحوار والمناقشة .ب 

 التعميم التعاونى .ج 

 

 أساليب تقييم الطمبة. (6

 لممقررفيم الطالب  :لتقييم   .النظام األسرىبحوث ميدانية عن طبيعة عداد إ -1

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

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

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

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

 

 جدول التقييم : 
 أسبوعيا األسبوع:       التقييم األول                             

 التقييم الثانى                                   األسبوع : السابع
 التقييم الثالث                                   األسبوع: نهاية الفصل الدراسى

 
 النسبة المئوية لكل تقييم : 

 %88                  االمتحان النظرى النهائى / الفصمى
 حان العممىاالمت

 %28                       أعمال السنة/ الفصل الدراسى
 %188                                              المجموع

 
 قائمة المراجع :   (7



 

 لمتعميم والتعمم : التسهيالت الالزمة  (8

 .المكتبة 

 )شبكة المعمومات الدولية )االنترنت 

 المجالت والدوريات المتخصصة. 
 

 المقرر:                                                         رئيس القسممنسق 
 
 
 

 
 


