كمية التربية

مواصفات المقرر

انثربولوجيا
اجتماعية
الفرقة األولى عام

الكمية :التربية

القسم :مناهج وطرق تدريس
توصيف المقرر  /انثربولوجيا اجتماعية

البرنامج أو البرامج التابع لو المقرر  /إعداد معمم الفمسفة واالجتماع (إعداد تتابعي).

ئيسا.
العناصر الرئيسية والفرعية لمبرنامج  /ر ً

القسم العممي التابع لو المقرر  /قسم االجتماع

القسم العممي المنوط بو تدريس المقرر  /قسم االجتماع -كمية اآلداب.
العام الدراسى  /المستوى  /أولى فمسفة واجتماع – الفصل الدراسى األول
تاريخ الموافقة عمى توصيف المقرر:
أوالً :المعمومات األساسية:

العنوان :مدخل إلى عمم االجتماع

المحاضرة :أربع ساعات.

الكودScol112 :

الدروس العممية:

المجموع :أربع ساعات

ثانياً :معمومات مهنية:

 )1األهداف العامة لممقرر :

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته ًا
 )1يتعرف عمى موضوع االنثربولوجيا االجتماعية
 )2يوضح طبيعة االنثربولوجيا ومجاالت اىتماميا.

 )3يحدد موقع االنثربولوجيا االجتماعية بين العمم والفن.

 )4يتعرف عمى أبرز رواد االنثربولوجيا االجتماعية واسياماتيم.
 )2مخرجات التعمم المستهدفة )(ILOs

أ -المعرفة والفهم

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 )1يحدد بدقة المفاىيم األساسية فى االنثربولوجيا االجتماعية.

 )2يوضح عالقة االنثربولوجيا االجتماعية بفروع االنثربولوجيا األخرى.

 )3يوضح أىمية العمل الميدانى والخبرة الحقمية.

 )4يربط بين االنثربولوجيا االجتماعية والعموم األخرى.

ب -المهارات الذهنية:

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 )1يميز بين المصطمحات والمفاىيم األساسية فى االنثربولوجيا االجتماعية.
 )2يتعرف عمى مراحل نشأة االنثربولوجيا وتطور دراستيا .
 )3يوضح عالقة االنثربولوجيا بالعموم األخرى.
ج -المهارات العممية و المهنية:
 -1يعقد مقارنة بين االنثربولوجيا االجتماعية وغيره من الفروع األخرى.
 -2يصمم بعض األدوات التى تستخدم كدليل لمدراسة الميدانية.

 -3يعد دراسة تحميمية عن بعض الظواىر والنظم االجتماعية فى المجتمعات البدائية.
د -مهارات عامة ولها قابمية النقل :

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 -1يطبق ما درسو عمى أحد الظواىر االجتماعية ويناقشيا.

 -2يشارك في جمع معمومات وبيانات عنن موضنوع معنين منن موضنوعات االنثربولوجينا
االجتماعية

 -3يستطيع إعداد بحث عن نشأة االنثربولوجيا االجتماعية وأىم مجاالتيا

 -4يكتسن ننب مين ننارات بحثين ننة فن نني مجن ننال عمن ننم االجتمن نناع مثن ننل البحن ننث – االستقصن ننا -
التحميل.

)3المحتويات:

الموضوع

عدد

الساعات

محاضرة

 -1المف ن ن ن ن ن ن ن نناىيم األساس ن ن ن ن ن ن ن ننية ف ن ن ن ن ن ن ن ننى 6

1.5

6

1.5

االنثربولوجيا االجتماعية

 -2نشأة االنثربولوجيا االجتماعية

ساعات إرشاد  /دروس
أكاديمية  /عممية

الموضوع
 -3من نننيج البحن ننث فن ننى االنثربولوجين ننا
االجتماعية وأدواتو

عدد

الساعات
12

 -4د ارسن ن ن ن ننة األنسن ن ن ن نناق ( الق اربن ن ن ن ننى – 6

االقتصادى – السياسى...الخ)

 -5دراسة ميدانية ألحد الموالد

15

محاضرة

ساعات إرشاد  /دروس
أكاديمية  /عممية

3
1.5
3.5

 )4أساليب وطرق التعميم والتعمم:
أ .المحاضرة

ب .التعميم التعاونى

ج .التدريب الميدانى

 )5أساليب تقييم الطمبة.

 -1إعنداد أبحنناث وممخصننات حننول نشننأة االنثربولوجيننا االجتماعيننة .لتقييييم :فيننم الطالننب لنشننأة
االنثربولوجيا االجتماعية

 -2إعداد أوراق بحثية عن الظواىر والنظم االجتماعية

لتقييم :فيم الطالب ليذه الظواىر

 -3التكميفات األسبوعية التى يقوم بيا الطالب .لتقييم :استيعاب الطالب لما درسوه
 -4اختبار نصف الفصل الدراسى.
 -5اختبار نياية الفصل الدراسى.
جدول التقييم :
التقييم األول

التقييم الثانى

التقييم الثالث

النسبة المئوية لكل تقييم :

االمتحان النظرى النهائى  /الفصمى

االمتحان العممى

لتقييم :أدا الطالب عمى المقرر

لتقييم :أدا الطالب عمى المقرر

األسبوع  :أسبوعيا

األسبوع  :السابع

األسبوع :نهاية الفصل الدراسى

%88

أعمال السنة /الفصل الدراسى
المجموع

%28

%188

 )6قائمة المراجع :
 -1معننز خميننل العمننر وآخننرون ( :)1992المنندخل إلننى عمننم االجتمنناع .عمننان :دار الش نروق
لمنشر.

 -2رابح لطفنى جمعنو ( :)2001قضنايا ومشنكالت اجتماعينة فنى مصنر المعاصنرة .القناىرة:
عالم الكتب.

 -3أحمنند النننكالوىر فكننرى شننحاتور فنناروق العنندلى (  :)1991عمننم االجتمنناع وقضننايا الفننرد
والمجتمع  .القاىرة  :و ازرة التربية والتعميم.
 )7التسهيالت الالزمة لمتعميم والتعمم :
 المكتبة.
 شبكة المعمومات الدولية (االنترنت)
 البرامج اإلذاعية والتميفزيونية.
منسق المقرر:

رئيس القسم

