كمية اآلداب

جامعة بنها
نموذج توصيف مقرر دراسي
البرنامج الذي يتبعه المقرر :عمم االجتماع
المقرر يمثل عنص اًر رئيسياً أو ثانوياً بالنسبة لمبرامج :رئيسياً

القسـم الذي يتبعه البرنامج عمم االجتماع
انمسى انزي يتجؼو انًمشس ػهى اننفس

أ -معمومات أساسية:

اسن الومشس :هذخل إلى ػلن
االختواع واالًثشوتىلديا
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

الرمز الكودي:
4

نظري

العام الدراسي 2011/2010
تبسيخ إلشاس انتٌصيف :سجتًجش 2010

الفرقة /المستوي :األولى
-

عممي و  /أو تمارين

4

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
ييذف انًمشس انى :
 -1أهداف المقرر Aims
تؼشيف الطالة ػلى هثادئ ػلن االختواع ............
الذػائن التى يمىم ػليها ػلن االختواع .....
يؼكس لضايا الودتوغ ......
-2المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:

بإنتهاء هذا المقرر يستطيع الطالب ان:
Intended Learning Outcomes
أ.1.يتؼشف ػهى انًفبىيى ًانًصطهحبد
أ -المعرفة و الفهم
 Knowledge and Understandingأ -2-يزكش انظٌاىش ًانًؤثشاد انًختهفخ فى يدبل انتخصص
أ -3-يتؼشف ػهى انتطٌساد انؼهًيخ ًاالتدبىبد انحذيثخ فى يدبل
انتخصص
ب -القدرات الذهنية
 Intellectual skillsة -2-يطشذ االسئهخ ً يفكش تفكيشا نبلذا

ة.1.يتجغ انًنيح انؼهًى ًطشق انتفكيشانؼهًى ًطشق االستذالل

ة -3-يتنبًل انظٌاىش تنبًال يختهفب فى يدبل انتخصص
جـ -المهارات المهنية
 Professional Skillsج .2.يدًغ انًؼهٌيبد ثبستخذاو انتكنٌنٌخيب انحذيثخ
ج.3.

ج .1.يدًغ انجيبنبد انٌالؼيخ انكًيخ ًانكيفيخ ًتحهيهيب

د.1.يحصم ػهى انًؼهٌيبد ين يصبدس يتنٌػخ ًيستخذو
د -المهارات العامة
 General Skillsتكنٌنٌخيب انًؼهٌيبد فى يدبل انتخصص ًاالطالع ًانجحث ػن
انًؼهٌيبد
د -.2.يؼًم ػًال خًبػيب ًيذيش انفشيك ًيستخذاو اسبنيت حم
انًشكالد سٌاء ثين االفشاد ًفى إطبس يؤسسى انكفبءح
د .3.يحهم تحهيال نمذيب ًيفكشتفكيشا ينطميب
كليح اآلداب
وحذج ضواى الدىدج واإلػتواد
هششوع التطىيش الوستوش والتأهيل لإلػتواد CIQAP

خاهؼح تٌها
تليفىى 8133224310

 -3يحتٌي انًمشس

Syllabus

الوىضىع
همذهح
تؼشيف ػلن االختواع
هفهىم الثٌاء االختواػى
الذػائن التى يمىم ػليها ػلن االختواع
اسس الذساسح والوٌهح
طثيؼح الودتوؼاخ و التغيشاخ التى تتطشا ػليها
الٌظن االختواػيح
هظهش التمذم والتاخش االختواػى
التغييش اخ االختواػيح
ػىاهل التغيش االختواػى
اًواط التغيش االختواػى
ػشض الحذ الوىضىػاخ التى تؼكس لضايا الودتوغ
هشاخؼح

ػذد
الساػاخ
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
4
56
ساػح

.4أ .التؼلن الزاتى
 -4أسبنيت انتذسيس ًانتؼهى
Teaching
and
learning methods
.4ب .الوحاكاج
.4ج .الوحاضشج
.5أ .صيادج ػذد الساػاخ الوكتثيح
 -5أسبنيت انتذسيس ًانتؼهى نهطالة رًي
.5ب .تفؼيل ًظام االسشاد األكاديوى
انمذساد انًحذًدح
.5 Teaching and Learning methodsج .التىاصل هغ الطالب تشكل أكثش
for disables
 -6أسبنيت انتذسيس ًانتؼهى نهطالة
انًتًيزين
 -7تمييى انطالة

.6أ .التؼلن الزاتى
.6ب.اسلىب الوكافأٍ

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة
Tools
ب -التوقيت

االمتحان التحريرى

لقياس مدى القدرة عمى واالستيعاب التعبير

و عن األفكار بطريقة صحيحة
األسبوع االخير من الترم الثانى

Time schedule
ج -توزيع الدرجات

د – نظام تحديد التقديرات Grading
system

نهاية الفصل الدراسي

% 100

منتصف الفصل الدراسي

%

االمتحان الشفوي

%

االمتحان العممي

%

أعمال فصمية

%

 20-18ممتاز
 17-16جيد جدا

كليح اآلداب
وحذج ضواى الدىدج واإلػتواد
هششوع التطىيش الوستوش والتأهيل لإلػتواد CIQAP

خاهؼح تٌها
تليفىى 8133224310

 15-13جيد
 12-10مقبول
 -8لبئًخ انكتت انذساسيخ ًانًشاخغ :List of references
أ -مذكرات

Course notes

هذخل الى ػلن االختواع _ د /هاخذج

ب -كتب ممزمة
) Required books (Text booksد /طلعت إبراهيم لطفي  .مدخل إلي علم االجتماع  ،دار غريب
سامية محمد جابر  .علم االنسان-مدخل إلى االنثروبولوجيا
ج -كتب مقترحة
 Recommended booksاالجمماعية والثاايية دار العلوم العربية للطباعة والنشر
لطفي عبد الحميد ( )9191األنثروبولوجيا االجمماعية دار
المعارف بمصر
د /مصطفى الخشاب علم االجمماع ومدارسه  :المدخل الى علم
االجمماع ومدارسه
هدلح ػلن االختواع
د -دوريات عممية أو نشرات ...الخ
هدلح كليح االداب
Periodicals, web sites.. etc.
www.kt-b.com
ar.wikipedia.org/wiki
 صيادج الوخصصاخ الواليح لإلًفاق ػلى كل ها يخص الؼوليح -9االمكانيات المطموبة لمتدريس و
التؼليويح .
التعمم
 تطىيش الىسائل الوساػذج تطىيش الوٌاهح الذساسيح اًطاللا هي تكٌىلىخيا التؼلن الحذيث -تىفيش لاػاخ دساسيح هدهضج تالىسائل الحذيثح

تى ينبلشخ انتٌصيف ًإػتًبده ثًدهس انمسى انًنؼمذ ثتبسيخ

/

/

هٌسك الومشس(أستار الوادج) :د /هاخذج ػثذ الحويذ فايذ
سئيس المسن:
التاريخ /

كليح اآلداب
وحذج ضواى الدىدج واإلػتواد
هششوع التطىيش الوستوش والتأهيل لإلػتواد CIQAP

/

خاهؼح تٌها
تليفىى 8133224310

