
 ((أنموذج وصف المقرر))

 :وصف المقرر

 من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضٌا   إٌجازا   هذا المقرر وصف ٌوفر

 والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرهنا   تحقٌقها الطالب

 .البرنامج وصف وبٌن بٌنها الربط من

 

 االجتماع علم قسم –اآلداب كلٌة –قادسٌةلا جامعة التعليمية المؤسسة •

 االجتماع علم المركز / الجامعي القسم •

 نًالثا الصف –مشكالت اجتماعٌة رمزالمقرر / اسم •

 اساسً المتاحة الحضور أشكال •

 2016 – 2015السنةالدراسٌة السنة / الفصل •

 الدراسية الساعات عدد •
 (الكلي)

 أسبوعٌات اساع (3)

 1/9/2015 الوصف هذا إعداد تاريخ •

 المقرر أهداف •

 . المشكالت االجتماعية  مفهوم عمى المتعممين تعريف •

 .عمى طبيعة وأبعاد المشكمة االجتماعية المتعممين تعريف •

 . منطمقات المشكمة االجتماعية عمى التعرف •

 . دور الباحث االجتماعي في رصده لممشكالت االجتماعية عمى التعرف •

 .فات العامة لممشكمة االجتماعيةصالعمى  التعرف •

 . أسباب المشكالت االجتماعية  عمى التعرف •

 .نماذج من المشكالت االجتماعية  عمى التعرف •
 
 

 : والتقييم والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات •

 : المعرفةوالفهم •

 .  طبٌعة المشكلة االجتماعٌة على  التعرف-1أ

 .  المشكلة االجتماعٌة أبعاد على التعرف2أ

 .    تحدٌد المشكلة االجتماعٌة  على التعرف -3أ

 .  أساسٌات المشكلة االجتماعٌة  على التعرف-4أ

 . أوجه المشكلة االجتماعٌة  على التعرف -5أ
  .  التفكك االجتماعً  على التعرف -6أ

 : بالموضوع الخاصة المهاراتية  األهداف  - ب

 .المشكالت االجتماعٌة  لمفاهٌم التعلم تنظٌم – 1ب



 .يعٓا انسهيى انتعايم ضًاٌ ٔكيفيت انًفحٕصيٍ بيٍ انفسديت انفسٔق استيعاب  – 2ب

 .زاجعت تغريت يٍ االختبازاث بّ تزٔدِ يا خالل يٍ انراتي انتقٕيى يٓازة تًُيت  – 3ب

 : والتعلم التعليم طرائق

 .طسيقت  انًُاقشت ٔحم انًشكالث •

  .( شو الداتو) التعلٌم للتكنولوجٌا استعمال  التعلٌم طرائق تضمٌن •

 الذاتً التعلم على الطلبة تشجٌع •

 

 : طرائقالتقييم

 

 .  (والموضوعٌة المقالٌة) التحرٌرٌة االختبارات •

 الفصلٌة االختبارات فً ممثال ( الختامً التقوٌم –البنائً التقوٌم –التمهٌدي التقوٌم) •
 . والنهائٌة

  

 :والقيمية الوجدانية األهداف -ج

 .المفحوصٌن استجابات على لمحافظة اأهمٌة  الطالب ٌعً ان -1ج

 .ةالظواهر االجتماعٌ دراسة فً االٌجابٌة االتجاهات دعم فً التنظٌم -2ج

 .العلمً البحثإجراءات  فً التحٌز ٌرفض ان-3ج

 : والتعلم التعليم طرائق

 

 . ذاتيا انًُظى انتعهى  –المناقشة –االلقاء •

 .التعاونً التعلم •

 : طرائقالتقييم

 

 والمالحظة التحرٌرٌة االختبارات

 

 والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة األخرى المهارات ) والمنقولة العامة المهارات – د
 :( الشخصي

 . العلمً البحث على وتحفٌزهم للطلبة المستمر التعلم فرص توفٌر-1د

 .المختلفة التفكٌر مهارات اكتساب فً المنظم الذاتً التعلم -2د

 
 

 :بنيةالمقرر •
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1 3 

المشارالٌهافٌالمحو
رالسابقوكلحسبالم

 حتوى

المشكالت مفهوم 
 االجتماعية 

 –االلقاء
 المناقشة

 االختباراتالتحرٌرٌة

2 = = 

تحديد المشكلة 

 –االلقاء  االجتماعية 
 المناقشة

االختباراتالتحرٌر
 ٌة

3 = = 
 –االلقاءالمشكمة  أساسيات

 المناقشة
االختباراتالتحرٌر

 ٌة



 االجتماعية

4 = = 
 –االلقاء   دور الباحث االجتماعي 

 المناقشة
االختباراتالتحرٌر

 ٌة

5 = = 

منطلقات المشكلة 

 –االلقاء   االجتماعية
 المناقشة

االختباراتالتحرٌر
 ٌة

6 = = 
 –االلقاء   المنطلق البنائي ـ وظيفي 

 المناقشة
االختباراتالتحرٌر

 ٌة

7 = = 
 –االلقاء   منطلق التفاعل الرمزي 

 المناقشة
االختباراتالتحرٌر

 ٌة

8 = = 
 –االلقاء   المنطلق الصراعي 

 المناقشة
االختباراتالتحرٌر

 ٌة

9 = = 
 –االلقاء   منطلق المحافظين الجدد

 المناقشة
االختباراتالتحرٌر

 ٌة

10 = = 

الوجه االخر للمشكلة 

 –االلقاء   االجتماعية 
 المناقشة

االختباراتالتحرٌر
 ٌة

11 = = 

مة لممشكمة الصفات العا
 االجتماعية

 –االلقاء
 المناقشة

االختباراتالتحرٌر
 ٌة

12 = = 

أسباب المشكلة 

 –االلقاء االجتماعية
 المناقشة

االختباراتالتحرٌر
 ٌة

13 = = 
 –االلقاء  التفكك االجتماعي 

 المناقشة
االختباراتالتحرٌر

 ٌة

14 = = 
 –االلقاء  مفهوم التفكك االجتماعي 

 المناقشة
االختباراتالتحرٌر

 ٌة

15 = = 
 –االلقاء  أنواع التفكك االجتماعي 

 المناقشة
االختباراتالتحرٌر

 ٌة

16 = = 
 –االلقاء  التفكك األسري 

 المناقشة
االختباراتالتحرٌر

 ٌة

17 = = 
 –االلقاء  االنحراف 

 المناقشة
االختباراتالتحرٌر

 ٌة

18 = = 

التفكك االجتماعي 

 –االلقاء والعمليات االجتماعية 
 المناقشة

االختباراتالتحرٌر
 ٌة

19 = = 

نماذج من المشكالت 

 –االلقاء  االجتماعية
 المناقشة

االختباراتالتحرٌر
 ٌة

20 = = 
 –االلقاء  مشكالت الطفولة

 المناقشة
االختباراتالتحرٌر

 ٌة

21 = = 
 –االلقاء  مشكالت المراهقة

 المناقشة
االختباراتالتحرٌر

 ٌة



22 = = 
 –االلقاء   المراهق في اسرته

 المناقشة
االختباراتالتحرٌر

 ٌة

23 = = 
 –االلقاء   مشكالت الشيخوخة

 المناقشة
االختباراتالتحرٌر

 ٌة

24 = = 
 –االلقاء   الفقر ومشكالته

 المناقشة
االختباراتالتحرٌر

 ٌة

25 = = 
 –االلقاء رقفمفهوم التحديد  

 المناقشة
االختباراتالتحرٌر

 ٌة

26 = = 
 –االلقاء   معايير الفقر

 المناقشة
االختباراتالتحرٌر

 ٌة

27 = = 
 –االلقاء صفات و اصناف الفقراء 

 المناقشة
االختباراتالتحرٌر

 ٌة

28 = = 
 –االلقاء واسباب الفقر تفاسير

 المناقشة
االختباراتالتحرٌر

 ٌة

29 = = 
 –االلقاء الجريمة وعواملها

 المناقشة
االختباراتالتحرٌر

 ٌة

30 = = 
 –االلقاء  العولمة ومشكالتها

 المناقشة
االختباراتالتحرٌر

 ٌة

  :  قسم مكتبة إلى  إضافة  (07) عدد دراسية قاعات التحتية البنية •

 : المطلوبة المقررة الكتب •

 
 المشكالت االجتماعٌة , عبد اللطٌف العانً 

 الرئٌسٌة المراجع •
 :(المصادر)

•  

 الكتبوالمراجعالتٌٌوصٌبها .ج

 , المجالتالعلمٌة )         
 (... ,التقارٌر

•  

  المراجعااللكترونٌة .د

 

 

 :خطةتطويرالمقررالدراسي •

 

 .ْٕ يستحدث في يجال استساتيجياث انتعهى ٔانتعهيى بكم يا اإلنًاو •

يساجعت دٔزيت نهبحٕث ٔاندزاساث انعهًيت انًُشٕزة في انًجالث انعهًيت ٔانتقازيس  •

 .ٔاندٔزياث

 .يقازَت انًقسز بًقسزاث االقساو انعهًيت في انجايعاث االخسٖ •

 .االستفادة يٍ استبياَاث انطهبت •

 
 

 
 



 

 

 

 

 


