خطة الدراسة لمادة مدخل إلى عمم االجتماع لممرحمة األولى
المادة

ت

األسبوع

1

األول

التعريف بعمم االجتماع

2

الثاني

مفهوم عمم االجتماع

3

الثالث

التطور التاريخي لعمم االجتماع

4

الرابع

عالقة عمم االجتماع بالعموم االجتماعية االخرى

5

الخامس

طرائق البحث االجتماعي

6

السادس

كيفية كتابة التقارير الجامعية

7

السابع

مفهوم الحضارة

8

الثامن

مكونات الحضارة

9

التاسع

الحضارة والشخصية

11

العاشر

التراث الحضاري والمحيط

11

الحادي عشر

الحضارة العربية

12

الثاني عشر

الجماعات والطبقة االجتماعية

13

الثالث عشر

مفهوم الجماعات االجتماعية

14

الرابع عشر

اشكال الجماعات االجتماعية

15

الخامس عشر

الطبقة االجتماعية

16

السادس عشر

امتحان الفصل االول

17

السابع عشر

التفاعل االجتماعي

18

الثامن عشر

طبيعة التفاعل االجتماعي

19

التاسع عشر

انواع التفاعل االجتماعي

21

عشرون

عطمة نصف السنة

21

المشكالت االجتماعية

إحدى وعشرون التفسيرات العممية لممشكالت االجتماعية

22

أثنا وعشرون

أهم العوامل المؤدية إلى المشكالت االجتماعية

23

ثالث وعشرون

بعض المشكالت االجتماعية

24

أربع وعشرون

مفهوم التغير االجتماعي وطبيعته

25

خمس وعشرون مفهوم التغير الحضاري وطبيعته

26

ست وعشرون

عوامل التغير االجتماعي

27

سبع وعشرون

التخمف الحضاري

28

ثمان وعشرون

المؤسسة االسرية

29

تسع وعشرون

المؤسسة السياسية

31

ثالثون

المؤسسة االقتصادية

31

إحدى وثالثون

المؤسسة الدينية

32

أثنان وثالثون

المؤسسة التربوية

خطة الدراسة لمادة عمم النفس االجتماعي لممرحمة الثانية
المادة

ت

األسبوع

1

األول

تعريف عمم النفس االجتماعي

2

الثاني

لمحة تاريخية عن تطور عمم النفس االجتماعي

3

الثالث

عمم النفس االجتماعي والعموم المتصمة به

4

الرابع

عمم النفس االجتماعي وأهميته في مجاالت الحياة

5

الخامس

مناهج البحث في عمم النفس االجتماعي

6

السادس

الجماعة  ،تعريفها  ،خصائصها

7

السابع

اهمية الجماعة بالنسبة لمفرد

8

الثامن

اهمية الجماعة بالنسبة لممجتمع

9

التاسع

الجماعة المرجعية

11

العاشر

انواع الجماعات

11

الحادي عشر

تماسك الجماعة

12

الثاني عشر

ديناميات الجماعة

13

الثالث عشر

الدوافع االجتماعية لمسموك

14

الرابع عشر

المعايير االجتماعية

15

الخامس عشر

القيم  ،االدوار االجتماعية

16

السادس عشر

امتحان الفصل االول

17

السابع عشر

االتجاهات النفسية االجتماعية

18

الثامن عشر

التفاعل االجتماعي

19

التاسع عشر

التكامل االجتماعي

21

عشرون

عطمة نصف السنة

21

المسؤولية االجتماعية

إحدى وعشرون اهمية الجماعة بالنسبة لمفرد
عممية التنشئة االجتماعية

22

أثنا وعشرون

23

ثالث وعشرون

النمو االجتماعي من الطفولة إلى الشيخوخة

24

أربع وعشرون

المؤسسات والوكاالت المؤثرة في عممية التنشئة االجتماعية

25

خمس وعشرون الذات ومفهوم الذات

26

ست وعشرون

القيادة

27

سبع وعشرون

نظريات القيادة

28

ثمان وعشرون

اشكال القيادة

29

تسع وعشرون

الرأي العام

31

ثالثون

االعالم

31

إحدى وثالثون

الدعاية

32

أثنان وثالثون

االعال ن

خطة الدراسة لمادة عمم اجتماع السكان لممرحمة الثالثة
المادة

ت

األسبوع

1

األول

التعريف بعمم اجتماع السكان( الديمغرافية)

2

الثاني

موجز تاريخ الديمغرافية

3

الثالث

االتجاهات الديمغرافية الجديدة

4

الرابع

العالقة بين السكان والعوامل االقتصادية واالجتماعية

5

الخامس

التطور الحالي لمديمغرافية وعالقتها بالعموم االخرى

6

السادس

بيانات ومصادر البحث الديمغرافي

7

السابع

التعداد السكاني

8

الثامن

المسوحات العينية

9

التاسع

االحصاء الحيوي

11

العاشر

احصاءات الهجرة

11

الحادي عشر

الكتابات السكانية في العصور القديمة والوسطى

12

الثاني عشر

نحو نظرية حديثة في السكان

13

الثالث عشر

المذهب التجاري

14

الرابع عشر

المذهب الطبيعي

15

الخامس عشر

نظرية مالتوس في السكان

16

السادس عشر

امتحان الفصل االول

17

السابع عشر

النظريات البيولوجية

18

الثامن عشر

النظريات االقتصادية

19

التاسع عشر

النظريات التقميدية في االقتصاد السياسي

21

عشرون

عطمة نصف السنة

21

النظريات الكالسيكية المحدثة

إحدى وعشرون النظريات االشتراكية

22

أثنا وعشرون

النظريات االجتماعية

23

ثالث وعشرون

نظريات التحول السكاني

24

أربع وعشرون

تركيب السكان

25

خمس وعشرون التركيب العمري لمسكان

26

ست وعشرون

التركيب الجنسي لمسكان

27

سبع وعشرون

الهرم السكاني

28

ثمان وعشرون

العوامل المؤثرة عمى التركيب العمري والجنسي لمسكان

29

تسع وعشرون

القوى العاممة

31

ثالثون

31

إحدى وثالثون

السكان والعائمة

32

أثنان وثالثون

السياسات السكانية

الخصائص االجتماعية والحضارية

