كمية التربية

مواصفات مقرر

نصوص اجتماعية بلغة
أجنبية
الفرقة األولى عام

الكمية :التربية

القسم:

توصيف المقرر  /نصوص اجتماعية بمغة أجنبية

البرنامج  /البرامج التابع لو المقرر  /إعداد معمم الفمسفة واالجتماع (إعداد تتابعي).
ئيسا.
العناصر الرئيسية والفرعية لمبرنامج  /ر ً

القسم العممي التابع لو المقرر  /قسم االجتماع -كمية اآلداب
القسم العممي المنوط بو تدريس المقرر  /قسم االجتماع.

العام الدراسى  /المستوى  /أولى فمسفة واجتماع – الفصل الدراسى الثانى
تاريخ الموافقة عمى توصيف المقرر:
أوالً :المعمومات األساسية:

العنوان :نصوص اجتماعية بمغة أجنبية

الكودScol125 :

المحاضرة :ساعتان.
الدروس العممية:

المجموع :ساعتان

ثانياً :معمومات مهنية:

 )1األهداف العامة لممقرر :

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته ًا
 )1يتعرف عمى بعض الموضوعات التى ليا ت~أثير اجتماعى بالمغة األجنبية.
 )2يحمل بعض النصوص االجتماعية تحميال كامالً.

 )3يستخمص المعانى الحقيقية من نص بالمغة األجنبية.
 )4يعبر بأسموب دقيق عن معانى ومفاىيم اجتماعية .

 )2مخرجات التعمم المستهدفة )(ILOs

أ -المعرفة والفهم

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 )1يحدد الفكرة الرئيسية لمنص المقروء ويصيغيا بأسموبو.
 )2يربط النص المقروء بسياق الموضوع الذى يناقشو.

 )3يوضح المعانى المتضمنة بالنص.

 )4يربط بين النتائج وأسبابيا من خالل قراءة النص.

ب -المهارات الذهنية:

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 )1يستخمص المعانى الحقيقية لممصطمحات االجتماعية من سياق النص.

 )2يستخمص معنى المفيوم االجتماعى من عالقتو بمفاىيم أخرى فى النص .
 )3يربط كل مصطمح بالمفاىيم المتضمنة فيو.

 )4يستخمص مبادئ عمم االجتماع وقضاياه من منابعو األصمية.
ج -المهارات العممية و المهنية:
 -1يحمل أفكار النص المقروء ويناقشيا.
 -2يترجم آراء كل مفكر من لغتو األصمية إلى المغة العربية .
 -3يعد دراسة تحميمية نقدية عن أحد النصوص االجتماعية.
د -مهارات عامة ولها قابمية النقل :

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

 -2يشارك في جمع معمومات وبيانات عن نص معين من النصوص االجتماعية
 -3يستطيع إعداد دراسة تحميمية متعمقة وناقدة ألحد النصوص االجتماعية.

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

)3المحتويات:

الموضوع

عدد

الساعات

محاضرة

 -1العولمة

11

5

 -2مخاطر العولمة

11

5

 -3الثقافة

11

5

ساعات إرشاد  /دروس
أكاديمية  /عممية

الموضوع

عدد

الساعات
11

 -4البيئة

محاضرة

ساعات إرشاد  /دروس
أكاديمية  /عممية

5

 )5أساليب وطرق التعميم والتعمم:
أ .المحاضرة

ب .الحوار والمناقشة
ج .التعميم التعاونى

 )6أساليب تقييم الطمبة.

 -1إعداد ممخصات حول النصوص المقررة وعرضيا .لتقييم :فيم الطالب لمنص المقروء
 -2إعداد أوراق بحثية عن الموضوعات المقررة

لتقييم :فيم الطالب ليذه الموضوعات

 -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 :

لتقييم :أداء الطالب عمى المقرر

لتقييم :أداء الطالب عمى المقرر

األسبوع :أسبوعيا

األسبوع  :السابع

األسبوع :نهاية الفصل الدراسى

االمتحان النظرى النهائى  /الفصمى

%88

أعمال السنة /الفصل الدراسى

%28

االمتحان العممى

المجموع

 )7قائمة المراجع :
 )8التسهيالت الالزمة لمتعميم والتعمم :
 المكتبة.

%188

 شبكة المعمومات الدولية (االنترنت)
 المجالت والدوريات المتخصصة.
منسق المقرر:

رئيس القسم

