
 

 

 

 

 

 

 كمية التربية         
 
 
 
 
 
 
 

 مقررمواصفات 

 االجتماع الثقافى علم 
 عام الثانيةالفرقة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الكمية: التربية



               القسم: مناهج وطرق تدريس
 

 االجتماع الثقافىعمم المقرر /  توصيف
 )إعداد تتابعي(. االجتماعالفمسفة و / إعداد معمم  التابع لو المقررالبرامج  /البرنامج 

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

 : المقررتوصيف  عمىالموافقة تاريخ 
 

 األساسية:   أواًل: المعمومات
 Scol 224الكود:                         االجتماع الثقافىعمم العنوان: 

 .ساعتانالمحاضرة: 
 ساعتانالمجموع:                                                  العممية:الدروس 

 

 مهنية: معمومات  ثانيًا:

 لممقرر : األهداف العامة  (1

  أن:ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته قادرًا عمي 
 .االجتماع الثقافىنشأة عمم  ظروف يتعرف عمى (1

 .االجتماع الثقافىاألساسية فى عمم  المجاالتيحدد  (2

 .التى تتصل ببناء الثقافةاألساسية  العممياتيحدد  (3

 . التراث مفيوم الثقافة ومفيوميميز بين  (4
 

   (ILOs)عمم المستهدفة ( مخرجات الت2

 المعرفة والفهم -أ

  أن:ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي 
 .االجتماع الثقافىالمفاىيم األساسية فى عمم يتعرف عمى  (1

 .الثقافى عمم االجتماعأىمية يوضح  (2

 . يستنتج الخصائص المميزة لمثقافة (3

 



 المهارات الذهنية:  -ب

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

 . يحدد موقع الثقافة فى النظام العالمى المعاصر (2

 . يوضح مفيوم رأس المال الثقافى فى تحديث المجتمع (3

 . يوضح مفيوم رأس المال الثقافى (4
 

 : العممية و المهنيةالمهارات  -ج

  .قائمة تتضمن وظائف الثقافة بشكل عام يكتب -1

 .مشكالت الثقافةيعد دراسة تحميمية عن  -2

 
 

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

 .الثقافة المصريةعن بحوث ميدانية فى إجراء يطبق ما درسو  -1

 عن أحد موضوعات المقرروبيانات جمع معمومات يشارك في  -2

 .الثقافيةلبعض الظواىر دراسة تحميمية متعمقة وناقدة يستطيع إعداد  -3

 التحميثل –االستقصثاء  –مثل البحثث  عمم االجتماعيكتسب ميارات بحثية في مجال  -4
 .الفحص -النقد  –

  المحتويات:(3

عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

 4 مفيوم الثقافة  -1
 

2  
 

  4 8  نشأة الثقافة -2

 4 العناسر األساسية لمثقافة -3
 

2 
 

 

  4 8 الثقافة والنسق االجتماعى -4

  4 8 الثقافة والمنظومة القيمية -5



عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

  2 4 خصائص الثقافة  -6

  2 4 التغير الثقافى -7

  4 8 فى ومشكالتواالنتشار الثقا -8

  4 8 ثقافة العولمة ورأس المال -9

 التعميم والتعمم: وطرق أساليب  (5

 المحاضرة .أ 

 الحوار والمناقشة .ب 

 التعميم التعاونى .ج 

 

 أساليب تقييم الطمبة. (6

 لممقررفيم الطالب  :لتقييم   .الثقافيةالمؤسسات بحوث ميدانية عن عداد إ -1

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

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

 %28                       أعمال السنة/ الفصل الدراسى



 %188                                              المجموع
 
 
 قائمة المراجع :   (7

لقثثثاىرة: دار الفكثثثر (: بحثثثوث فثثثى عمثثثم االجتمثثثاع المعاصثثثر. ا1996السثثثيد عبثثثد عفيفثثثى ) -1
 العربى.

(: التنميثثثثة والمتغيثثثثرات االقتصثثثثادية : قثثثثراءات فثثثثى عمثثثثم االجتمثثثثاع 1997محمثثثثد شثثثثفيق ) -2
 المكتب الجامعى الحديث. اإلسكندريةاالقتصادى. 

 لمتعميم والتعمم : التسهيالت الالزمة  (8

 .المكتبة 

 )شبكة المعمومات الدولية )االنترنت 

 المجالت والدوريات المتخصصة. 
 

 ق المقرر:                                                         رئيس القسممنس
 
 
 

 
 


