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 قسم عمم االجتماع  –المحاضرات ومصادرىا لطمبة المرحمة الثالثة في مادة االنثروبولوجيا الثقافية 

 5106 – 5105لمعام الدراسي 

 أواًل : المصادر المعتمدة كمراجع معتمدة .

 5118 –مدخل الى االنثروبولوجيا  تأليف نخبة من أعضاء ىيئة التدريس في مصر  -0
 0998 –الثقافة والشخصية بحث في عمم االجتماع الثقافي  تاليف الدكتورة سامية حسن الساعاتي  -5
 ب , ت  –الثقافة والشخصية  تأليف الدكتور فتحي ابو العينين  -3
 5101 –فاروق احمد مصطفى و محمد عباس ابراىيم األنثروبولوجيا الثقافية  تاليف الدكتور  -4
 5101 –االنثروبولوجيا وثقافات الشعوب  تاليف الدكتور مصطفى عمر حمادة  -5
 5111 –عمي عبد الرازق الجمبي وآخرون عمم االجتماع الثقافي  تأليف الدكتور  -6

 وىناك مصادر اخرى يمكن االستعانة بيا من مواقع االنترنيت يعمن عنيا عند تقديم المحاضرة 

  5106 -5105ثانيًا : المواضيع المقترحة لمحاضرات الفصل االول لمعام الدراسي 

 (5(  , )0)مفيوم االنثروبولوجيا وطبيعتيا واىدافيا  -0
 (  3مدخل الى االنثروبولوجيا   )  -5
 ( 4االنثروبولوجيا        )مدارس  -3
 ( 5العالقة بين الثقافة والشخصية  ) -4

                                                           

 شاكر مصطفى سليم , قاموس االنثروبولوجيا , جامعة الكوييت (1)

  (  كاليد كالكهون  , االنسان في المرأة  2) 

  (3          تأليف   نخبة من اعضاء هيئة التدريس في مصر( 
( 3( نفس المصدر  )4)   
  ( د. سامية حسن الساعاتي , الثقافة والشخصية بحث في علم االجتماع الثقافي5) 
  



  (0اتجاىات ونظريات االنثروبولوجيا  ) (6)

    (5( أثر الثقافة في الشخصية  )7)

  5106 -5105لمعام الدراسي  الثانيثالثًا : المواضيع المقترحة لمحاضرات الفصل 

 –فأكثر معزز بالمصادر ( عن الشخصية الداعشية المطموب اعداد ورقة ) بحث من أربعة أوراق  -0
 يتضمن موضوع البحث واحدًا من المواضيع اآلتية  تحميل سوسيولوجي .

 البعد التاريخي لألرىاب ) النشأة األولى ( -آ 

 التحميل السايكوسوسيولوجي لمصفات الفيزيقية لمداعشي  -ب

 باب االعالم الداعشي وأثرة النفسي واالجتماعي عمى الش -ج

 دور المؤسسة التربوية التعميمية والدينية واالعالمية في التصدي لميجمة االرىابية  –د 

 ثقافة االنتماء لموطن قيمة عميا تعمو عمى االنتماءات االخرى  –ه 

 ( 3) الدراسة العممية لمثقافة  -  5

 الثقافة بين االنثروبولوجيا وعمم االجتما  -
 البحث عن اصول الثقافة  -
 نظرة جديدة الى التاريخ الثقافي  -

 (0المناطق الثقافية       ) -3

                                                           

ب , ت , الفصل السايع  –الثقافة والشخصية  تأليف الدكتور فتحي ابو العينين (    1)  
فاروق احمد مصطفى وآخرون , األنثمروبولوجيا الثقافية  -  ( 5)   

د . سامية حسن الساعاتي  , عمم االجتماع الثقافي   -         
    الثقافة والشخصية   , فتحي أبو العينين  -      

  3( فتحي أبو العينين , الثقافة والشخصية  فص  3)  



 مفيوم المنطقة الثقافية  -
 تطور مفيوم المنطقة الثقافية  -
 االعتبارات المنيجية في دراسة المنطقة الثقافي  -
 العمق الزمني لمفيوم المنطقة الثقافية  -

 

يا االجتماعية  ( لالستاذ الدكتور عبد عمي المحاضرات التكميمية لممادة المقررة لمتدريس ) النثروبولوج
 سممان رحمو اهلل لممرحمة الثانية قسم عمم االجتماع .

 مدخل الى االنثروبولوجيا  تأليف نخبة من االساتذة اعضاء ىيئة التدريس في مصر  -0
 ترجمة وشرح الدكتور شاكر مصطفى سميم مقدمة في االنثروبولوجيا االجتماعية تأليف لوسي مير   -5
 عمياء شكري وآخرون –دمة في االنثروبولوجيا االجتماعية تأليف الدكتور محمد الجوىري مق -3
 نجوى عبد الحميد وآخرون  –محمد الجوىري أسس االنثروبولوجيا االجتماعية تأليف الدكتور  -4

 

قسم عمم  –لممرحمة الثانية  5106 -5105المواضيع المقترحة لمحاضرات الفصل االول لمعام الدراسي 
 االجتماع .

كتاب  أسس االنثروبولوجيا االجتماعية تأليف الدكتور محمد  –الدراسة االنثروبولوجية  لمقرابة  -0
 نجوى عبد الحميد وآخرون , فص األول .  –الجوىري 

 أسس التصنيف القرابي عند الفرد كروبر  -
 أنواع الجماعات القرابية  -
 نظام األسرة عند أسكيمو القطب الشمالي  -
 =     =  عند شيريكاىو األباتشي  -

                                                                                                                                                                                           
1( مصطفى عمر حمادة , االنثروبولوجيا وثقافات الشعوب  فص4)    



 االسرة المشتركة عند التاناال   -
 نظام االسرة عند الباجندا   -
 الدور والمنزلة االجتماعية   -5
 اتجاىات ونظريات االنثروبولوجيا  -3
 التجاه التطوري  -
 التطوري اصحاب االتجاه التجديدي  -
 االتجاه االنتشاري  -
 االتجاه الحضاري التاريخي  -
 االنتقادات التي وجيت الى اصحاب اتجاه األقاليم الحضارية  -
 االنتقادات التي وجيت الى اصحاب االتجاىين التطوري واالنتشاري  -
 أوجو المقارنو بين االتجاىين التطوري واالتجاه االنتشاري  -

 

قسم عمم  –لممرحمة الثانية  5106 -5105المواضيع المقترحة لمحاضرات الفصل الثاني لمعام الدراسي 
 االجتماع .

 الدراسة االنثروبولوجية لمزواج  -0
 الزواج والتزاوج -
 قواعد تحريم الزنا بالمحارم  -
 العوامل الثقافية في قواعد تحريم بالمحارم  -
 الزواج المفضل  -
 )من أرممة األخ (والزواج بأخت الزوجة المتوفاة .الزواج الميفراتي    -
 الزواج الواحدي والزواج المتعدد -
 الزواج الجماعي  -

 عمياء شكري وآخرون –المصدر :  مقدمة في االنثروبولوجيا االجتماعية تأليف الدكتور محمد الجوىري 



 ما ىو الدين  -5
 الدين كنسق معتقدات   -
 الطوطمية  -
 الدين كحقيقة اجتماعية  -
 السحر والدين  -
 الدين والمجتمع  -
 طقوس االنتقال -
 الطقوس والبناء االجتماعي  -
 الطقوس التكفيرية  -
 وسطاء الروح والعرافون  -
 السحر الضار  -
 العبادات األلفية  -
 االسطورة  -

مقدمة في االنثروبولوجيا االجتماعية تأليف لوسي مير ترجمة وشرح الدكتور شاكر  مراجعة المصدر : 
 مصطفى سميم

 

 


