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كود   اسم المقرر  م
  المقرر

عدد 
  الساعات

الدرجة 
  الكلیة

  متطلب سابق  توزیع الدرجات
الحضور 
  والمشاركة

تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

االمتحان 
  النھائى
  

      اآللى الحاسب  1
  ]جامعة متطلب[ 

حسب
١٠٠  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢    

تاریخ الفكر   ٢
   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٣    ١٠١اج   االجتماعي

مدخل إلى علم   ٣
   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٣  ١٠٢اج   االجتماع

االقتصاد   ٤
   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  2  ١٠٣اج   والمجتمع

االنثروبولوجیا   ٥
االجتماعیة 

  والثقافیة
  2    ١٠٤اج 

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠   

  عربیةلغة   ٦
  )متطلب كلیة(

لغ ع 
١٠٥  
  

٢  
٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠   

مبادئ اإلحصاء   ٧
   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  2  ١٠٦اج   االجتماعي

             ١٦    المجموع  

 
كود   اسم المقرر  م

  المقرر
عدد 

  الساعات
الدرجة 
  الكلیة

  متطلب سابق  توزیع الدرجات
الحضور 
  والمشاركة

تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

االمتحان 
  النھائى

أھمیة علم   ١
   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ١٠٧اج   االجتماع ووظائفھ

المجتمع العربي   ٢
    ١٠٨اج   المعاصر

٢ 
٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠   

  األخالق والمجتمع  ٣
   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ١٠٩اج   

             ٤    المجموع  
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 كود  المقرر اسم  م

  المقرر
 عدد

  الساعات
 الدرجة
  الكلیة

  سابق متطلب  الدرجات توزیع
 الحضور

  والمشاركة
 تطبیقات
  وتدریبات

 امتحان
 تحریرى

 األسبوع(
  )السابع

 االمتحان
  النھائى
  

  االنسان حقوق  ١
   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ١   ٢٠٠ حق  ]متطلب جامعة [ 

  المجتمع بناء  ٢
   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٢٠١ اج  المصري

   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٢٠٢ اج  والشخصیة الثقافة  ٣
 النفس علم  ٤

  االجتماعي
  )مؤسسي تدریب(

  ٢٠٣ اج
٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢   

  كلیة متطلب  ٥
 أوروبیة لغة

  )١(أولى
/  انجلیزیة(

  )فرنسیة

 أور لغ
٢٠٤    

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠   ٢   

  اجتماعیة نصوص  ٦
   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٢٠٥ أج  )١(أوروبیة بلغة

   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٢٠٦ اج  الحدیثة الفلسفة  ٧
 میدانیة زیارات  ٨

 للمؤسسات
  االجتماعیة

  ٢٠٧اج
٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢   

            ١٥    المجموع  

 
 

 كود  المقرر اسم  م
  المقرر

 عدد
  الساعات

 الدرجة
  الكلیة

  سابق متطلب  الدرجات توزیع
 الحضور

  والمشاركة
 تطبیقات
  وتدریبات

 امتحان
 تحریرى

 األسبوع(
  )السابع

 االمتحان
  النھائى

   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٢٠٨ جا  االجتماعى التغیر  ١
 الالتكافؤ قضایا  ٢

    ٢٠٩ جا  االجتماعي
٢ 

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠   

   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٢١٠ جا  الشباب قضایا  ٣
             ٤    المجموع  
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  ] معتمدة ساعة ١٨: [ الثالث المستوى

  ) إجباریة مقررات(
 كود  المقرر اسم  م

  المقرر
 عدد

  الساعات
 الدرجة
  الكلیة

  سابق متطلب  الدرجات توزیع
 الحضور

  والمشاركة
 تطبیقات
  وتدریبات

 امتحان
 تحریرى

 األسبوع(
  )السابع

 االمتحان
  النھائى
  

 االجتماعي الفكر  ١
  الحدیث المصري

 اج
 الفكر تاریخ  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٣٠١

  ١٠١ اج االجتماعى
 اج  السكان علم  ٢

 علم إلى مدخل  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٣٠٢
  ١٠٢ اج  االجتماع

 سوسیولوجیا  ٣
  واإلعالم االتصال

 اج
٣٠٣  

      والشخصیة الثقافة  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢
 ٢٠٢ اج

  األنثربولوجیا  ٤
  االقتصادیة
  والسیاسیة

 اج
٣٠٤  

 االنثروبولوجیا  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢
 االجتماعیة

  ١٠٤ اج والثقافیة
   عربیة لغة  ٥

 )كلیة متطلب(
  

 لغ
  ٣٠٥ع

 لغ)  ١(عربیة لغة  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢
  ١٠٥ ع

 االجتماعي اإلحصاء  ٦
  التطبیقي

 اج
٣٠٦  

 اإلحصاء مبادئ  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢
  ١٠٦ اج االجتماعى

 نصوص  ٧
  )٢(اجتماعیة

  )أوروبیة بلغة(
 اج

٣٠٧  
 اجتماعیة نصوص  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢

)       ١(أوربیة بلغة
  ٢٠٥ اج

  ١٤    المجموع  
 

           

 

 كود  المقرر اسم  م
  المقرر

 عدد
  الساعات

 الدرجة
  الكلیة

  سابق متطلب  الدرجات توزیع
 الحضور

  والمشاركة
 تطبیقات

  وتدریبات
 امتحان

 تحریرى
 األسبوع(

  )السابع

 االمتحان
  النھائى

   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢    ٣٠٨ اج  والمواطنة الھویة  ١
 الحوار لغة  ٢

 والتواصل
   االجتماعي

   ٣٠٩ اج
  
٢ 

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠   

   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٣١٠ اج    الطفولة  قضایا  ٣
             ٤    المجموع  
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كود   المقرر اسم  م
  المقرر

عدد 
  الساعات

الدرجة 
  الكلیة

  متطلب سابق  توزیع الدرجات
الحضور 
  والمشاركة

تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

االمتحان 
  النھائى
  

نظریات اجتماعیة   ١
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٣  ٤٠١اج   كالسیكیة 

علم االجتماع   ٢
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٤٠٢اج   األسري

علم االجتماع   ٣
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٤٠٣اج   الطبي

  متطلب كلیة  ٤
لغة أوروبیة 

  )٢(أولى
/ انجلیزیة (

  )فرنسیة

 لغ أور
٤٠٤ 

لغة أوربیة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢
 )١( ولىأ
-انجلیزیة(

)      فرنسیة 
    ٢٠٤ اور

أسس البحث   ٥
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٤٠٥اج   العلمي

  خدمة اجتماعیة  ٦
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٣  ٤٠٦اج   )تدریب مؤسسي(

            ١٤    المجموع  

 
 

كود   اسم المقرر  م
  المقرر

عدد 
  الساعات

الدرجة 
  الكلیة

  متطلب سابق  توزیع الدرجات
الحضور 

  والمشاركة
تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

 االمتحان
  النھائى

   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢    ٤٠٧اج   السیرة الذاتیة  ١
ذوو االحتیاجات   ٢

    ٤٠٨اج   الخاصة
٢  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠   

   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٤٠٩اج   قضایا العشوائیات  ٣
             ٤    المجموع  ٤
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كود   اسم المقرر  م
  المقرر

عدد 
  الساعات

الدرجة 
  الكلیة

  متطلب سابق  توزیع الدرجات
الحضور 
  والمشاركة

تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

االمتحان 
  النھائى
  

١  
نظریات اجتماعیة 

  ٣  ٥٠١اج   معاصرة
نظریات   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠

اجتماعیة 
كالسیكیة      

  ٤٠١اج 
علم االجتماع   ٢

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٥٠٢اج   الریفي

علم االجتماع   ٣
  ٥٠٣اج   الحضري

علم االجتماع   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢
 الریفى        

 ٥٠٢اج 
٤  

  نصوص اجتماعیة
  ٥٠٤اج   )٣(بلغة أوروبیة

نصوص   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢
اجتماعیة بالغة 

)        ٢(أوربیة 
  ٣٠٧اج 

  )٣(لغة عربیة  ٥
  )متطلب كلیة(
  

   ٥٠٥اج 
) ٢(لغة عربیة  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢

  ٣٠٥ لغ ع

علم االجتماع    ٦
  القانوني

  )  تدریب مؤسسي(
  ٣    ٥٠٦اج 

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  
  

            ١٤    المجموع  ٧

 
كود   اسم المقرر  م

  المقرر
عدد 

  الساعات
الدرجة 

  الكلیة
  متطلب سابق  توزیع الدرجات

الحضور 
  والمشاركة

تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

االمتحان 
  النھائى

رؤى سسیولوجیة   ١
   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢    ٥٠٧اج   لنماذج تنمویة

سسیولوجبا   ٢
التنمیة في 
المجتمعات 

  األسیویة
   ٥٠٨اج 

  
٢  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠   

المجتمع و   ٣
   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٥٠٩اج   سسیولوجبا الفن   

             ٤    المجموع  ٤
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  ]معتمدة ساعة ١٨: [السادس المستوى

)إجباریة مقررات( 
 كود  المقرر اسم  م

  المقرر
 عدد

  الساعات
 الدرجة
  الكلیة

  سابق متطلب  الدرجات توزیع
 الحضور

  والمشاركة
 تطبیقات
  وتدریبات

 امتحان
 تحریرى

 األسبوع(
  )السابع

 االمتحان
  النھائى
  

 اجتماع علم  ١
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٦٠١ اج  التنمیة

 االجتماع علم  ٢
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٦٠٢ اج  السیاسي

 االجتماع علم  ٣
  ٦٠٣ اج  الجنائي

 االجتماع علم  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢
  ٥٠٦ اج القانوني

 
  كلیة متطلب  ٤

   أوروبیة لغة  
/  انجلیزیة(

  )فرنسیة
  )كلیة متطلب(

 أور لغ
٦٠٤  

 أوربیة لغة  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢
-انجلیزیة(

 أور لغ )فرنسیة
٤٠٤  

 
 سوسیولوجیا  ٥

 اإلعالم وسائط
     الحدیثة

  ٦٠٥ اج
 سوسیولوجیا  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢

       واإلعالم االتصال
  ٣٠٣ اج
 

 االجتماع علم  ٦
  الصناعي

  )مؤسسي تدریب(
   ٦٠٦ اج

 االجتماع علم  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢
  ٥٠٣ اج الحضرى

 
 وأسالیب طرق  ٧

 البحث
)   الكمي(االجتماعي

    ٦٠٧ اج
   

٢           
  

              ١٤    المجموع  

 
 

 كود  المقرر اسم  م
  المقرر

 عدد
  الساعات

 الدرجة
  الكلیة

 متطلب  الدرجات توزیع
 الحضور  سابق

  والمشاركة
 تطبیقات

  وتدریبات
 تحریرى امتحان

 األسبوع(
  )السابع

 االمتحان
  النھائى

 أمریكا اجتماع علم  ١
  الالتینیة

 اج
٦٠٨   

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢   

 اج  االجتماعي النوع قضایا  ٢
٦٠٩  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢   

 اج  المسنین اجتماع علم  ٣
٦١٠  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢   

             ٤    المجموع  
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 كود  المقرر اسم  م
  المقرر

 عدد
  الساعات

 الدرجة
  الكلیة

  سابق متطلب  الدرجات توزیع
 الحضور

  والمشاركة
 تطبیقات

  وتدریبات
 امتحان

 تحریرى
 األسبوع(

  )السابع

 االمتحان
  النھائى

  

 إدارة اجتماع علم  ١
  ٢    ٧٠١ اج  األزمات

 اجتماع علم  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠
         التنمیة

  ٦٠١ اج
 االجتماع علم  ٢

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٧٠٢ اج   المعرفي

٣  
   اجتماعیة نصوص

 ٧٠٣ اج  )٤(أوروبیة بلغة 

 نصوص  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢
 لغة اجتماعیة

)        ٣( أوربیة
  ٥٠٤ اج

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٧٠٤ اج  اجتماعیة مشكالت  ٤
  )٤(عربیة لغة  ٥

  )كلیة متطلب(
  

   ٧٠٥ع لغ
) ٣(عربیة لغة  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢

  ٥٠٥ ع لغ

٦  
 وأسالیب قطر 

 االجتماعي البحث
  )الكیفى(

  ٧٠٦ اج

 وأسالیب طرق  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢
 البحث

 االجتماعى
)        الكمى(

  ٦٠٧ اج
 سوسیولوجیا  ٦

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٧٠٧اج  البشریة التنمیة

              ١٤    المجموع  

 
 كود  المقرر اسم  م

  المقرر
 عدد

  الساعات
 الدرجة
  الكلیة

 متطلب  الدرجات توزیع
 الحضور  سابق

  والمشاركة
 تطبیقات

  وتدریبات
 امتحان

 تحریرى
 األسبوع(

  )السابع

 االمتحان
  النھائى

 والبحث التعلیم قضایا  ١
   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢    ٧٠٨ اج  العلمي

   ٧٠٩ اج     العنف سوسیولوجبا  ٢
  
٢  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠   

   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٧١٠ اج   الریاضة سوسیولوجبا  ٣
             ٤    المجموع  

 
  



ــــــــــــــــــــــــــعلم االجتماع الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللیسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم ـــــــــــــــــــ    
  ]ساعة معتمدة ١٨: [المستوى الثامن

)مقررات إجباریة( 
كود   اسم المقرر  م

  المقرر
عدد 

  الساعات
الدرجة 

  الكلیة
  متطلب سابق  توزیع الدرجات

الحضور 
  والمشاركة

تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

االمتحان 
  النھائى
  

علم االجتماع   ١
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢       ٨٠١اج   االقلیمي

السیاسة    ٢
والتخطیط 
  االجتماعي

      ٨٠٢اج 
٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  

  

٣  

التنظیم 
  ٨٠٣اج   والبیروقراطیة

علم االجتماع -  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢
  السیاسى

علم االجتماع -
الصناعى 

  ٦٠٢اج
  ٦٠٦اج 

  لغة أوروبیة   ٤
/ انجلیزیة (

  )٤()فرنسیة
  )متطلب كلیة(

 لغ أور
٨٠٤  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  
  )٣(لغة أوربیة

  ٧٠٦لغ أور

علم االجتماع     ٥
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢ ٨٠٥اج   الدیني

علم اجتماع   ٦
  ٨٠٦اج   المستقبل

علم اجتماع   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢
  إدارة األزمات

  ٧٠١اج
تصمیم بحوث   ٧

  اجتماعیة
  )مشروع تخرج(

  ٨٠٧اج 
٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  

  

              ١٤    المجموع  

 
كود   اسم المقرر  م

  المقرر
عدد 

  الساعات
الدرجة 

  الكلیة
متطلب   توزیع الدرجات

الحضور   سابق
  والمشاركة

تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

االمتحان 
  النھائى

أخالقیات البحث   ١
  العلمي

اج 
٨٠٨   

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢   

اج   قضایا العولمة  ٢
٨٠٩  

  
٢  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠   

مراكز البحث   ٣
  االجتماعي

اج 
٨١٠  

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢   

             ٤    المجموع  ٤

 



  توصیف المقررات الدراسیة

 
 

 
 

 
 

  .اآللى بالحاسب المتعلقة والقواعد المبادئ المقرر هذا فى الطالب يدرس

 
 
الفكر اإلجتماعى في مصر  - -الفكر االجتماعي البدائي  –ر االجتماعي ونطاقه طبيعة الفك

  القديمه والتطورات المادية و السياسية الممهده لنشأه علم االجتماع 
ar.wikipedia.org/.../faculty.ksu.edu.sa/.../ 

 
 

رصد التطورات العلمية واالتجاهات الحديثـة   -االجتماع والمفاهيم المرتبطة به التعريف بعلم 
  )اإلنسانية واالجتماعية وغيرها من العلوم األخرى(في علم االجتماع و العلوم 

_t-.ibtesama.com/vb/showthreadwww  

 
 

الخصـائص   –معوقـات التنميـة   –لرئيسة في مجال االقتصاد والمجتمـع  المفاهيم والقضايا ا
  !.عالمنا المأزوم إلى أين يسير ؟ –المشتركة للتكوينات االجتماعية للعالم الثالث 

www.minbaralhurriyya.org/ 
www.vanleer.org.il/ar/content.asp?id=506Cached - Similar – 

 
 

عالقـة االنثروبولوجيـا بـالعلوم     –دراسة اإلنسان من كافة النواحي االجتماعيـة والثقافيـة   
دراســات أنثروبولوجيــة  -نشــأة االنثرويولوجيــا االجتماعيــة والثقافيــة  -ماعيــة االجت

  .نماذج محلية وعالمية:معاصرة
www.neelwafurat.com › 
www.crasc-dz.org/raisiya.htmlCached - 

 



 
 

  

www.drmosad.com  

 
 

 النتائج ستخالصا بهدف وعرضها وتلخيصها وتنظيمها البيانات لجمع علمية أساليب في تبحث
 اتخـاذ  ثـم  ومـن  المناسـبة  األساليب تحديد بعد الدراسة موضوع المجتمعات على لتعميمها

 مقـاييس  والضـلع،  التكراري المنحنى البيانية الرسوم التكراري، كالجدول: المالئمة القرارات
 ، رتباطاال معامل المعياري، كاالنحراف التشتت مقاييس ، والوسيط المتوسط المركزية النزعة

  ٢اختباركا

faculty.ksu.edu.sa/mhmmurad/Pages/aa.aspxCached Similar 

  

 
 
 

 
أهمية علم االجتماع في المجتمع ودوره في حل المشكالت على الصـعيد العـالمي والقـومي    

 .والمحلي ووظائفه المختلفة
 

 
 المسائل التي تطرحها مهمات التعامل مع معضالت التنوع واالندماج االجتمـاعي السياسـي  

بوجـود مختلـف النزاعـات     مـع االعتـراف   .داخل كل بلدعربي، وفيما بين البالد العربية
بين التقليد والحداثة، بين المطلق  ة واالكتفاء الذاتي،والتوجهات التي تتجاذب العرب بين الوحد

المستقبل والماضـي، وبـين الخـاص     المقدس والنسبي العلماني، بين الغرب والشرق، وبين
سـياقها االجتمـاعي    فـي  والعام، وبين االنتماء إلى الجماعة واالنتماء إلى األمـة العربيـة  

  .يا المستقبليةوالتاريخي،واالقتصادي والطبقي والثقافي والقضا
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=89784Cached 
www.caus.org.lb 

  القواعد االساسية وأسس التعبير في اللغة العربية وممارستها
ar.wikipedia.org/wiki/



 
 

 
  

-والتكيـف الصـراع  -الرفض والقبـول  -قضايا االنتماء والوالء -عالقة االنسان بالمجتمع 
  اتخاذ القرار/تكافؤ الفرص/العدالة/الحرية-التعاون والمنافسة

dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:18054... 
  

 
 

 
 

 
، وفي الفكر والتراث السوسـيولوجي والسياسـي    ماهية حقوق االنسان في األديان السماوية

والثقافي ، واإلعالن الدولي لحقوق اإلنسان، وكيفية تعامل الغرب مع حقوق اإلنسان في العالم 
الثالث،وحقوق اإلنسان في اإلطار الثقافي والسياسي الغربي، نحو سوسيولوجيا عربيـة لفهـم   

يضر بالذات واآلخر أيا إن كان هـذا اآلخـر   قضايا حقوق اإلنسان ، وكيفية استخدامها بما ال 
كما يستند مفهوم حقوق اإلنسان على . والحقوق والحريات المستحقة لكل شخص لكونه إنسانا 

  .اإلقرار بما لجميع البشر من قيمة وكرامة أصيلة
ar.wikipedia.org/wiki/ 

_Cachedwww.un.org/ar/rights/  

 
 

خصائص السـكان   –حجم السكان (مقدمة حول األبعاد الثالثة للقضية السكانية في مصر وهى
الهجـرة  (الحضـرية   –الهجرة الريفيـة   -األمية  -هرم مصر السكاني  -) توزيع السكان –

  .نحو إعادة بناء القيم األخالقية في المجتمع المصري -الهجرة الخارجية  -)الداخلية
social.subject-line.com/t400-topicCached – 

_www.siyassa.org.eg/.../3/135/.../  

 
 



وظـائف وخصـائص    -مفاهيم الثقافة والشخصـية  - النشأة التاريخية لعلم االجتماع الثقافي
 العالقة بين الثقافة والشخصية والمجتمع والتنمية -وأهداف الثقافة والشخصية

anthro.ahlamontada.net/f51-montadaCached  
_mostafauones.maktoobblog.com/...  

 
 

نشأة وتطور علم النفس االجتمـاعي عالقـة    -التعريف بعلم النفس االجتماعي و موضوعاته 
الدراسات والبحوث السابقة في مجال علـم   -علم النفس االجتماعي بالعلوم اإلنسانية األخرى 

فالجماعة هي وحدة اجتماعية مـن  " السلوك االجتماعى وديناميات الجماعة. النفس االجتماعي
  .ن االفراد تربط بينهم عالفات اجتماعية ويحدث بينهم تفاعل مجموعة م

ar.wikipedia.org/wiki/ 
forum.brg8.com/t16241.htmlCached - Similar  

 
 

General introduction to the course in 
English or French.    

  .كل منهما القواعد االساسية وأسس التعبير في كل من اللغة االنجليزية والفرنسية وممارسة 
   www.english4arab.net/st-takla.org/...Languages/...French.../Learn-
French 

 
 

 
علم االجتماع وعالقته :يدرس الطالب من خالل هذه المادة بعض المصطلحات التخصصية مثل

الضـبط   -االنحـراف االجتمـاعي    -ر االجتماعيـة  الظواه –بالعلوم االجتماعية األخرى 
  .االجتماعي والتنشئة االجتماعية

faculty.ksu.edu.sa/13413/Pages/soc106.aspxCached - Similar 
www.skaau.com/vb/showthread.php?t=561743Cached 

 
 

  

تأسيس لعهد جديـد،   -القضايا األساسية في الفلسفة المناهج الفلسفية المختلفة في التحليل والنقد 
و إحداث قطيعة مع الماضي من خالل ظهور جهاز مفاهيمي جديـد، و كـذا تحـول علـى     

 -االتجـاه العقالنـي    -إشكالية المـنهج   –سمات الفكر الفلسفي الحديث . المستوى اإلشكالي
  .الحداثة –اه التجريبي عصر التنوير االتج



Translate this page - Cached528chebba.hijaj.net/?p=_  

 
 

ة        ة العملی ع الممارس م م ل القس ن ِقب ارة م ة المخت ات االجتماعی بعض المؤسس ة ل ارات میدانی  زی
أعضاء هيئة التدريس :خالل دراسته في المؤسسات االجتماعية المختارة تحت إشراف  للطالب

ة المدرسين المساعدين والمعيدين في القسم،واألخصائيين االجتمـاعيين فـي   في القسم،وبمعاون
  .المؤسسات االجتماعية؛التي وافقت على تدريب الطالب بعد تقسيمهم إلى مجموعات

 
 

 
دراسـة   –آلياته، اتجاهاته ،موجهاته وعوائقـه  مفهومة ،أشكالة، عواملة ،: التغير االجتماعي 

التغير الذي يطرأ على التنظيم أو البناء االجتماعي في الوظائف والقـيم واألدوار االجتماعيـة   
والتغير االجتماعي ظاهرة عامـة  . خالل فترة زمنية وقد يكون هذا التغير اما ايجابي أو سلبي

في العالقات اإلنسانية أو القـيم االجتماعيـة او   مستمرة تحدث من خاللها اختالفات وتعديالت 
إن التغير قانون الوجود، وإن  هرقليطس االدوار والمراكز االفراد وقد قال الفيلسوف اليوناني

   " االستقرار موت وعدم
www.jnob-jo.com/vb/showthread.php?t=19536Cached 

 
 

 
الطفولة،الشـباب،الجندر،الفالحون  :تناول بعـض  قضـايا الـال تكـافؤ االجتمـاعي مثـل      

  .الخ...،العمال
 

 
 علـم  فـي  اسـات الدر مـن  العديد في المفقودة الحلقة هي ، التحديد وجه على الشباب مرحلة

  االجتماعي، االندماج مقاييس. النفس وعلم االجتماع

zidi.maktoobblog.com/Cached - Similar 

- Similar - Cachedwww.annabaa.org/nbanews/57/160.htm
_/LHMPUnderSociology.htmlwww.uic.edu/depts/comm/lifehist  

 



 
 
 

 
الفكـر االجتمـاعي فـي     -والمداخل التحليلية للفكر  الحديث منهجية دراسة الفكر االجتماعي 

قضـاياه  ( حتـى الفتـرة الحاليـة     مصر الحديثة منذ السنوات السابقة على الحملة الفرنسـية 
  )مهوأعال

arts.shams.edu.eg/article.php?action=show&id...Cached _  
www.wata.cc/.../showthread.php?... 

 
 

مكانة  -النظريات السوسيولوجية والمدارس الفكرية المختلفة على خريطة علم االجتماع
االتجاهات النظرية في علم  - بناء النظرية االجتماعية  - النظرية االجتماعية في بناء العلم 

الرئيسة كاالتجاه البنائي الوظيفي، االجتماع، نظريات مؤسسي علم االجتماع واالتجاهات 
مدرسة الصراع، التفاعلية الرمزية، المدرسة التبادلية مع التعريف بكيفية ربط النظرية بالواقع 

العالقة بين النظرية االجتماعية  - بعض نماذج النظرية االجتماعية . االجتماعي المعاش
  ..لتحليل والتفسيروظائف النظرية االجتماعية كالوصف وا  -والبحث االجتماعي

ar.wikipedia.org/wiki/ www.irosacea.org/theories.php 
  

 
 

المداخل الرئيسة لالتصال  -دراسة المفاهيم األساسية لعلم االتصال واإلعالم وأبرز رواده 
تحليل العالقة  - لية التنمية و خاصة التنمية المستدامة واإلعالم دور االتصال واإلعالم في عم

 .بين االتصال واإلعالم والتنمية
www.siironline.org/alabwab/solta4(17)/103.htmCached - Similar -  

forum.maktoob.com/t944955.htmlCached   
قضايا ومشكالت المجتمع على المستوى المحلى أو كيفية تناول اإلعالم  بوسائله المختلفة ل

وإلي أي حد تساهم أجهزة اإلعالم في تزييف أو إثارة الوعي في نفوس  –القومي أو العالمي 
  edia.org/wiki/Community media .الجماهير

-issue-media-community-for-www.allcommunitymedia.org/.../alliance_  

 
 

  



  -نماذج من الدراسات السابقة عن ثقافة الفقر  -ماهية األنثربولوجيا االقتصادية والسياسية 
  -الدراسات العالمية السابقة في األنثربولوجيا  االقتصادية والسياسية 

www.icfjanywhere.org/ar anthro.ahlamontada.net/f40-
montadaCached 

 
   

  
في .ضوعات بلغة عربية سليمة وبأسلوب متميزالتدريب على  كيفية صياغة الجمل والمو

  مجال علم االجتماع
ar.wikipedia.org/wiki/ www.drmosad.com 

  

 
 

وسائل جمع  - تداخل بین علم االحصاء والعلوم االجتماعیة فوائد اإلحصاء في العلوم االجتماعیة 
تمثیل البیانات بالرسوم  –تصنیف البیانات في الجدول التكراري  -ات وأنواعھا ومصادرھا البیان
 .یةالبیان

 faculty.ksu.edu.sa/.../ www.neelwafurat.com  
 

   
والمعلومات التي ال تستند على أسس  االعتماد على الحقائق والشواهد واالبتعاد عن التأمالت

  وبراهين
www.elaphblog.com/posts.aspx?u=1997&A  

www.ibtesama.com  _  

  

 
 

 
  

ـ  ت الهويـة  مفهوم المواطنة والهوية والتراث وعالقتهما بالتغيرات االجتماعية والثقافية إذا كان
هي الثوابت في الموروث الحضاري فالتراث أعم وأشمل من كل هذا ألن التـراث هـو كـل    

آليـات   -التواصل الثقافي أو التقارب الثقافي العالمي -الموروث سواء كان دينياً أوغير ديني 
  الحفاظ على الهوية

www.altasamoh.net/Article.asp?Id=228Cached - Similar 
  

 
www.khayma.com/taasil/identity.htmCached - 



 
 

 .اتصاالت اللغة بين األفراد والجماعات والمجتمعات والثقافات وعلى شبكة اإلنترنت
التكنولوجيا "والتفاعالت بين األفراد عبر االختالفات الدينية والهوية االجتماعية والثقافية و

بكات االجتماعية والتألي التي نعتمد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والش" العالية
واستخدام وسائل اإلعالم الرقمية، إلعادة تصميم شكل من أشكال عالية لتدخل اإلنسان بهدف 

 ٢١إلى تعزيز المهارات األساسية للمجتمعات القرن ال 
www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/9341676_www.languagecon
nections.org/ 

 
 

 
  

أصبح الطفل هو الفاعل االجتماعي في األسرة وألمدرسة و في  المدينة، وعلى شاشات 
التلفزيون يشارك في مناقشات في وقت مبكر ، في سبل األفكار المدنية على وجه التحديد أو 

عن حقوقيهم لم يعد يخضع للبالغين ، إال إذا كان ذلك ألسباب ألتعليم ويتم . تعليمية بالنسبة له
   .ورالتشا

sociologyofiran.com/index.php?Itemid=42&id=30...4 
en.wikipedia.org/wiki/Sociology_of_the_family_  

 
 

 
 

 
 العاملة بالقوى المتعلقة مالمفاهي - السكانية للظواهر وتفسيراتها االجتماعية النظريات
 وعالقته السكاني التخطيط – دراستها واتجاهات اإلنجابية والصحة الخصوبة - لها والتخطيط
  .التنمية بمجاالت

 www.arab-ency.com › 

ar.wikipedia.org/wiki/ 

 



 
. األسرة  دراسة في االجتماع علم رواد إسهامات -.األسرى عاالجتما لعلم األساسية المفاهيم

 العولمة - االجتماعية  والضبط التنشئة أساليب-الحديثة األسرة لدراسة النظرية بناء و
  .المصرية األسرة ومشكالت

 anthro.ahlamontada.net/t787-topicCached – 

 
 

 االجتماع لعلم الرئيسة المداخل -الطبي االجتماع وعلم الطب علم من لكل التاريخية النشأة
 االجتماع علم وأهداف وخصائص وأدوار وظائف. والمرض الصحة فهم في ونظرياته الطبي
   والتنمية التخطيط و والمجتمع الطب وبين الطبي االجتماع علم بين العالقة.الطبي

 www.kaplan.edu/ 

www.wata.cc/.../showthread.php?. 
  

 
 

General introduction to the course in English or French.   
القواعد االساسية وأسس التعبير في كل من اللغة االنجليزية والفرنسية وممارسة كل منهما في  

  .مجال علم االجتماع
   www.english4arab.net/st-takla.org/...Languages/...French.../Learn-

French 

 
 

 االتصال- المراهقة – سوسيولوجية مفاهيم  - وفروعه ومجاالته االجتماع علم في مقدمة
 النظام -األسرة -الفقر ثقافة - الثقافية العموميات - الثقافية الهوة -الصفوة - الثقافي

 الياقات ذوى جرائم - االجتماعية ركاتالح-االجتماعية الطبقة-االجتماعي التغير -السياسي
  .الثقافة - الجناح  - العولمة – البيضاء

 



 
-االجتماعية الخدمة ظهور في أسهمت التي التيارات - االجتماعية الخدمة بمفاهيم التعريف
 - األخرى واإلنسانية االجتماعية بالعلوم االجتماعية مةالخد عالقة- االجتماعية الخدمة مقومات

- المجتمع وتنمية تنظيم-والجماعات األفراد مع العمل- ومجاالتها االجتماعية الخدمة طرق
 الواقع بين االجتماعية الخدمة -المصري المجتمع في التنمية وإستراتيجية االجتماعية الخدمة

  .والمأمول

ar.wikipedia.org/wiki/  

 المؤسسات في االجتماعي األخصائي دور عن دراسته خالل للطالب العملية ممارسةال مع
 المدرسين القسم،وبمعاونة في التدريس هيئة أعضاء: إشراف تحت المختارة االجتماعية
 ؛التي االجتماعية المؤسسات في االجتماعيين القسم،واألخصائيين في والمعيدين المساعدين

  .مجموعات إلى تقسيمهم دبع الطالب تدريب على وافقت

 

 
 

  الذاتية السيرة كتابة كيفية على الطالب تدريب

 
 

( اصة بدالً من مصطلح ات الخهناك اتجاهات تربوية حديثة الستخدام مسمى ذوي االحتياج
وتتمثل هذه , لهم احتياجات خاصة تختلف عن احتياجات باقي أفراد المجتمع , ) معوقين 

وتحدد طبيعة هذه االحتياجات , االحتياجات في برامج أو خدمات أو أجهزة أو تعديالت 
, الموهوبين , وذلك يعني أنها تشمل المعوقين .الخصائص التي يتسم بها كل فرد منهم 

  المسنين الخ, الحوامل , المرضى 
www.q8sneed.com/.../knowdisabilepa.htmlCached - Similar - 
www.werathah.com/special/index.htmCached - Similar 

 
 



المهمة نظرا لما لها من انعكاسات اجتماعية  القضايا من أكثر تعد  قضايا العشوائيات
وأصبحت معالجتها مطلبا ملحا يتطلب تضافر   , واقتصادية وأمنية تهدد أمن واستقرار المجتمع

 .اھنم دللحد ھولجا عیمج
www.ahram.org.eg/Print.aspx?ID=98709  

 
 

 
 

 أنتوني مثل االجتماع علم خريطة على المختلفة الفكرية والمدارس السوسيولوجية النظريات
 إلى الكالسيكية النظريات من التطور كيفية دراسة بورديوو، ليوتارد، فوكو، جيدنز،

 ،والمجتمع المتخلفة العربية المجتمعات و الغربية، لمجتمعاتا على ذلك وأثر المعاصرة،
  .تحديدا المصري

  

.cl-of-theories-www.britannica.com/.../topic/.../social.../Contemporary  

 
 

 -المختلقة والنظريات, له  األساسية  والمفهومات يفي الر االجتماع علم تطور و نشأة
 مصروالريف لواقع  تاريخي تحليل - العصور مر على المصرية القرية في الحادثة التحوالت
  .خاصة المصري

sociology Ruralen.wikipedia.org/wiki/  

083-onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1549_  

 
 

 الحديثة النظرية االتجاهات -  الحضري االجتماع بعلم المرتبطة والمفاهيم األساسية المفاهيم
 والمجتمعات الثالث عالمال وواقع الغربية التجربة بين الحضري النمو التحضر دراسة في

 /sociology Urbanen.wikipedia.org/wikiنموذج القاهرة – المصري المجتمع و العربية

_sociology_theories.htmurban.../Urbanhusky1.stmarys.ca/.../wvdv/_  

theory Socialen.wikipedia.org/wiki/



 
 

 ونشر والبيئة، والعرق الجنس نوع على وتركز. والثقافية ةاالجتماعي الظواهر تتضمن
  . بها وتأثرهم تأثيرهم ،ومدى المنظرين قبل من) والثقافية االجتماعية(        الرئيسية األعمال

.orgtext.dukejournalssocial_  

 
 

 االجتماعية والقضايا الموضوعات كتابة بكيفية تسمح التي الفعلية سةوالممار العلمية الدراسة
  . والمعاني األفكار في وواضحة سليمة عربية بلغة

 
 

 تـه وعالق القـانوني  االجتمـاع  علم تعريف -القانوني االجتماع علم وتطور نشأة عن مقدمة
 أسـاليب  - االجتمـاعي  الضـبط  و القانون - االجتماعي الفكر في القانون -األخرى بالعلوم
  .  وحوارات ومناقشات عامة مراجعة - والمعنوية المادية االجتماعي الضبط

en.wikipedia.org/wiki/Sociology_of_law  sociology.uwaterloo.ca 

 المؤسسـات  فـي  االجتمـاعي  األخصائي دور عن دراسته خالل للطالب العملية الممارسة مع
 المساعدين المدرسين القسم،وبمعاونة في التدريس هيئة أعضاء: إشراف تحت المختارة العقابية

 علـى  وافقـت  ؛التي االجتماعية المؤسسات في االجتماعيين القسم،واألخصائيين في والمعيدين
  مجموعات إلى تقسيمهم بعد الطالب تدريب

  

 
 

  البعض وبعضها الحياة مجاالت شتى في األسيوية المجتمعات في التنمية سوسيولوجيا دراسة
 أو السكان أو واإلعالم االتصال أو أواالسرة االقتصاد أو بالسياسة يتعلق فيما

  . الخ...األنثروبولوجيا



www.startimes.com/f.aspx?t=30550541Cached – 

 Similar - Cachedwww.muslmh.com/vb/t30548.html_  

 
 

 إلـى  المنتسبين الناس حيث والسوق ، والدولة ، األسرة خارج من الساحة هو المدني المجتمع
 ، المجتمـع  من الثالث القطاع" أو ، الخاصة والحياة األسرة لتشمل. المشتركة الحالمص تعزيز

   المجتمع ويعرف. األعمال وقطاع الحكومة عن منفصل

. الحكومـة  عـن  مستقلة هي والتي المجتمع في والمنظمات الحكومية غير بالمنظمات المدني
 القضـاء  واسـتقالل  التعيير حرية مثل العناصر" من أعم بمعنى المصطلح هذا يستخدم وأحيانا
 - الـبعض  يبعضها المدني المجتمع منظمات عالقة  – ديمقراطي مجتمع تشكل التي وغبرها

  المدني المجتمع مشكالت حل في المدني المجتمع منظمات دور

en.wikipedia.org/wiki/Civil_society www.civilsociety.co.uk 

en.wikipedia.org/wiki/Communitydevelopment 

www.developcommunity.com_  

 
 

 هو المجتمع وفن الحياة، فيه تنفخ التي لمجتمعا روح هي الثقافة أن و الخاص، أسلوبها ثقافة لكل أن
 تعبيرا وليس المجموعة، وتقاليد أعراف عن تعبيراً هو الفني اإلنتاج و. الروح هذه عن تعبيراً األشد

   مزاج عن ذاتيا

 تعبر وال مضى، لزمن الشعبية الثقافة عن تعبر منتجات الواقع في األدبية األعمال وأن ، شخصي
     .ةفردي عبقرية عن

Job:37122-dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF 

Similar - Cachedthawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName..._  

 
 



 هو المجتمع وفن الحياة، فيه تنفخ التي المجتمع روح هي الثقافة أن و الخاص، أسلوبها ثقافة لكل أن
 بيراتع وليس المجموعة، وتقاليد أعراف عن تعبيراً هو الفني اإلنتاج و. الروح هذه عن تعبيراً األشد

 لزمن الشعبية الثقافة عن تعبر منتجات الواقع في األدبية األعمال وأن ، شخصي مزاج عن ذاتيا
     .فردية عبقرية عن تعبر وال مضى،

Job:37122-dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF 

Similar - Cachedthawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName..._  

 
 

 
 

 
 

 ،السياسـية،االجتماعية،الثقافية  االقتصـادية  التنميـة ( المتعددة المعاني مع مصطلح هو التنمية
 التي الجهود على كيزالتر). الخ...المجتمع ،وتنمية ،الشباب الطفولة مرحلة في والتنمية)الخ...

 البلـدان  بين العالقة. مواطنيها وظروف حياة وتحسين اقتصادياتها لتوسيع النامية الدول تبذلها
ــة ــة النامي ــات( والمتقدم ــدة كالوالي ــع ،)المتح ــوذ وتوس ــن النف ــات م  المؤسس

  المعلومات العولمة،وتكنولوجيا.العالمية
www.sociologyguide.com/...to.../development-of-sociology.php 

.../dp/033349508XnteDevelopmwww.amazon.co.uk/Introduction..._  

 
   

 الدولـة  بـين  العالقـات  دراسـة  - به المرتبطة المفاهيم و المعاصر السياسي االجتماع علم
 السياسية لحياةا في نموذجية بحثية مسألة حيث. والمجتمع

sociology_Politicalen.wikipedia.org/wiki/  
_sociological_theories.htmpolitical.../politicalhusky1.stmarys.ca/.../_  

 
 



 علـم  فـي  بحـث ال أسـاليب -تصنيفاتها و للجريمة االجتماعية األبعاد - األساسية المفهومات
 فـي  الجريمـة  ومعـدالت  أنماط - اإلجرامي للسلوك ألمفسره النظريات- -الجنائي االجتماع

  .ميدانية لدراسات نماذج - المجتمع في االجتماعية و االقتصادية التحوالت ضوء
etext.lib.virginia.edu/toc/modeng/public/FerCrim.html 

 

) 
 
كل منهما في مجال علم  التعبير في كل من اللغة االنجليزية والفرنسية وممارسةالقدرة على 

  .االجتماع
hFrenc-arnekla.org/...Languages/...French.../Lta-tswww.english4arab.net/   _  

 
 

 االعـالم  وسـائط  لسوسـيولوجيا  الميدانية الدراسات و الحديثة االتجاهات و التطورية النشأة
 األساسية االجتماعية القوة باعتبارها التكنولوجيا  دراسة - والتطوير التغيير وعناصر الحديثة
  .المختلفة والتحوالت لالتجاهات الدافعة

dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?BibID=352601  

transnationalism.uchicago.edu/infotech.pdfcsi.sagepub.com/content/50/3/365.abstra
tc  

 
 

 بحـوث  الصناعي االجتماع علم دعائم اءإرس - المجاالت و النشأة:  الصناعي االجتماع علم
 للمصنع االجتماعي التنظيم والصغيرة الصناعات الصناعي لإلنتاج التقليدية األنماط ودراسات

   و النقابات - الحديث
 ظل في التصنيع - البنائية التغيرات و التصنيع العمل عالقات سوسيولوجيا العمالي الحركات

  .الحداثة بعد ما معلمجت المهنى البناء تغير العوامة
en.wikipedia.org/wiki/Industrial_sociology 

wiki.answers.com/Q/What_is_industrial_sociology  

 المؤسسـات  فـي  االجتمـاعي  األخصائي دور عن دراسته خالل للطالب العملية ةالممارس مع
 سـاعدين الم المدرسـين  القسـم،وبمعاونة  فـي  التدريس هيئة أعضاء: إشراف تحت المختارة

www.ehow.com/about_4572498_crime-sociology.htm 



 علـى  وافقـت  ؛التي الصناعية  المؤسسات في االجتماعيين القسم،واألخصائيين في والمعيدين
  مجموعات إلى تقسيمهم بعد الطالب تدريب

 
 

 ، موضـوعاتها  الحالة، اسةدر -عيوبه ، أنواعه االجتماعي المسح: االجتماعي البحث مناهج
اك ، دراسـاتها،وعيوبها -البيانات جمع وسائل -استخداماتها اھج  ھن اریخي   من  الوصفي،  ، الت
ي، ارن التجریب ث وأدوات: المق رتوال ، للبح ھ قتص ائج فی ى النت ف، عل ن و الوص دى لك ى تتع  إل

   والتفسیر التحلیل
– Similar - Cached6asp?id=www.darghareeb.com/book_details.  

afaksocio.ahlamontada.com/t97-topicCached 

 

 
 

 يتعلـق  فيمـا   الـبعض  وبعضها الحياة مجاالت شتى في دراسة علم اجتماع أمريكا الالتينية
  . الخ...األنثروبولوجيا أو السكان أو عالمواإل االتصال أو أواالسرة االقتصاد أو بالسياسة

– Cachedwww.startimes.com/f.aspx?t=30550541  

 Similar - Cachedwww.muslmh.com/vb/t30548.html_  

 
 

 
 

 
 التخطـيط  - تمـاعي اإلج النـوع  على المرتكزة واالنتهاكات  االجتماعي النوع قضايا دراسة

 النوع قضايا إدماج -السوسـبولوجية  النظـر  وجهة من االجتماعي النوع مجال في والموازنة
  اإلنمائية. والبرامج السياسات في االجتماعي

lamAR.aspxegypt.unfpa.org/.../Gender_in_the_Context_of_Is  

justice-www.ictj.org/ar/gender  



f08a.pd-environment-hdr.org/publications/other/.../water-www.arab_  

 
 

 الترفيـه  – المسـنين  بنفسية االهتمام –المسنين تغذية – المسنين تمريض – المسنين  طب دراسة
  للمسنين الحياة نوعية وتحسين االجتماعية الرعاية للمسنينخدمات والترويح

www.minshawi.com/node/1149  

unews.cu.edu.eg/Default.aspx?pnum=9c_  

 
 

 
 

 مراحـل  - ومواصـفاتها  اإلداريـة  االزمات خصائص األزمات نشوء الى المؤدية االسباب
 التـي  األزمـات،  بدراسـة  االجتمـاع  علم اهتمام معها والتعامل االزمات حل اساليب األزمة

 علـى  وانعكاسـاتها  السـائدة  االجتماعية العالقات في وتأثيرها االجتماعي، البناء لها يتعرض
 إلـى  تـؤدي  التي السلوكية المظاهر أهم من باعتبارها الوقت إدارة: مثل المختلفة الجماعات

 الوقـت  إدارة بـين  العالقـة  – الحيـاة   وضغوط الوقت إدارة بين العالقة - حياةال  ضغوط
 واتخاذ العمل، ضغوط و الوقت كإدارة - اإلنتاجية وبتحسين باألداء و للوقت الرشيدة واإلدارة

 التخطـيط  خـالل  من الحياة نوعية تحسين. الخ...االجتماعي والتفاعل والمجامالت القرارات،
  .عةوالمتاب والتنظيم

 www.sst5.com/BookInfysf.aspx?File_no 

.- imilarS - Cachedww.sptechs.com/news/article_588.htmlw  

 
 

w.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/.../sec04.doc_cvt.htmww  



 المؤسسـة  المتغيرات- المعارف بين االختالف جوانب -المعرفة أنماط - المعرفة نشأة أسس
 دراسة. المعرفي المال رأس وخصائص معنى -فةبالمعر االجتماعي السياق عالقة - للمعرفة
  ...السائدة والتأثيرات فيها، تنشأ التي االجتماعي السياق وضمن اإلنساني الفكر بين العالقة

knowledgeen.wikipedia.org/wiki/Sociology_of_  

www.trinity.edu/mkearl/knowledg.html  

 
 

 الثقافية العموميات - الثقافية الهوة -الصفوة الثقافي االتصال -المراهقة:  سوسيولوجية مفاهيم
 الحركـات -االجتماعيـة  الطبقة-االجتماعي التغير - السياسي النظام - األسرة -الفقر ثقافة -

  .الثقافة - العولمة – الجرائم - االجتماعية

text.dukejournals.org/social  

www.ashgate.com/default.aspx?page=637&calcTitle=1...en_  

 
 

 والتفاعالت الشخصية الناس بحياة تتصل والتي للجدل المثيرة االجتماعية والقضايا المشكالت
   .المختلفة

en.wikipedia.org/wiki/Social issues 
ucpressjournals.com/journal.php?j=sp_  

  
 

 .االجتماع علم مجاالت في العربية باللغة والتأويل والتفسير التحليل على القدرة

 
 

  



 في البحث وأساليب طرق على الطالب لتأسيس االجتماعية البحوث في العلمي المنهج أساليب
 مسـتمرا  دليال لتكون التفاصيل كافية مادة خالل من األخرى االجتماعية والعلوم االجتماع علم

  .تقدما أكثر دورات بعد للطالب

www.mcgraw-hill.co.uk/openup/chapters/0335200516.pdf 
  

and.../SAGE.xml?rskey-www.srmo.sagepub.com/view/...research_  

 
 
 الدافعة والقوة البشرية التنمية سوسيولوجيا جوهر - البشرية التنمية سوسيولوجيا وأبعاد مفاهيم

 عنـدما  مسيحي١٩٩٠ عام منذ ومتزايد خاصاً اهتماماً البشرية التنمية مفهوم اكتسب ولقد .لها
 البشرية التنمية مفهوم في للبحث اءالخبر من فريق بتكوين المتحدة لألمم اإلنمائي البرنامج قام

 ثالثـة  البشـرية  التنميـة  مفهوم يتضمن المتحدة األمم لتعريف ووفقاً. عنه سنوي تقرير وتقديم
 فـي  نسـبياً  متساوين يولدون فاألفراد ، البشرية القدرات وصقل تأهيل ، أولها.  أساسية أبعاد

 والتدريب التعليم خالل من التأهيل مستوىل وفقاً تُهدر أو تُصقل القدرات هذه أن إال ، القدرات
 االقتصـادية  التنميـة  في البشرية القدرات استغالل أو توظيف ، ثانيهما.  االجتماعية والتنشئة

   . المجتمع رفاهة بمستوى فيتعلق ، ثالثها أما.  والمجتمعية والسياسية

http://www.azzahfalakhder.com/content/view/8759 
 

 

 
 

 عامة نظرة تتضمن. العلمي البحث في العاملين قبل من مراعاتها يجب التي األخالقية المعايير وتطبيق وضع
  السلوك قواعد ومدونة ،

www.mstdama.com/index.php?.._ec.europa.eu/research/science-society/ 

www.sigmaxi.or_ 

 



   

 ضـد  الـذات  عن الدفاع آليات من آلية -اإلنسان حياة في استثاء أم قاعدة العنف سوسيولوجيا
  العنف سوسيولوجيا فى دراسة ، الحية، الكائنات تجابه التي المخاطر

www.aawsat.com/leader.asp?section=3.  

dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:36972_  

 
 

 بين المتبادلة االجتماعية العالقة فى يبحث و. الرياضي المجتمع داخل االفراد سلوك يدرس
 اجتماعية كظاهرة الرياضية التربية بين كالعالقة  المتنافسة وغير المتنافسة الجماعات
 للرياضة االجتماعية العمليات كافة بين والعالقة ، المجتمع بناء أساسيات من كأساس والرياضة

 بين للرياضة،العالقة ممارسين وغير للممارسي) اإلحباط-الصراع-التنافس- التعاون( مثل
- الشباب مراكز( األخرى واالجتماعية الرياضية والمؤسسات للمجتمع البنائي التركيب
                 الشعبية الساحات- النوادي

 www.ejtemay.com  
 www.rofofy.com/book-63.htmlCached 

 
 

 
 

 مشـكالت وال  الحديثـة  النظريـة  واالتجاهـات  والنظريات المفاهيم -اإلقليمي االجتماع علم
 فـي  ومصادره العنف - المصري المجتمع وفي الثالث العالم مجتمعات في المعاصرة اإلقليمية

 و ومؤشـراته  عواملـه .بخاصة المصري والمجتمع العربية المجتمعات الثالث العالم مجتمعات
   في مصر الجديد،وفي العالمي  النظام في مستوياته

.cfmregionals/meetingwww.asanet.org/  

w.jstor.org/stable/2573396ww_  

 



 
 التجـارب  مـن  نماذج - للتخطيط النظرية واألسس - االجتماعي والتخطيط بالسياسة تعريف
 التنمية ومشكالت قضايا وحل تشخيص في  التخطيط استخدام - التخطيط في والمحلية الدولية

 األساسـية  المبادئ - التخطيط  أنواع - التخطيط مراحل -مصر في واالجتماعية تصاديةاالق
  .مصر في الخصخصة سياسة - التخطيط مجاالت - للتخطيط

Pla...SocialPublication/Policieswww.cityofsydney.nsw.gov.au/.../Forms  

www.jstor.org/stable/30011497_  

 
   

 التنظيم بدراسة الخاصة والنظريات  االقتصادية و اإلدارية المداخل - التنظيمات دراسة أهمية
.التنظيم مجال في والعربية األجنبية االمبيريقية والدراسات  www.minyanville.com/business-

news/...regulation/.../4/.../40432 

mj.com/content/169/14/346.fullveterinaryrecord.b_  

 
 

 
الستخدامها في قراءة وترجمة النصوص الخاصة ) فرنسية/ انجليزية (تمكين الطالب من اللغة 

  .بدراسته وتخصصه 
www.english4arab.net/ 

 
 

 االنضـباط  وأساليب أدوات خدامباست للدين التنظيمية واألشكال والممارسات المعتقدات دراسة
  االجتماع علم في

en.wikipedia.org/wiki/Sociology_of_religion  

socrel.oxfordjournals.org _  

 
 



 النظريـات  استكشـاف  و . بصـيرة  وممارسـة  التقنيـة  والدراسـات  العلوم من مزيج رسم
 العلـوم  وحركـة  اآلن، حتـى  آت هـو  ما ؤوليةمس لتحمل المستقبل ستشرافال والمتهجيات
   البحوث مجاالت في االبتكار مجال في قعاتالتو دور- المستقبل في االجتماعية

www.skaau.com/vb/showthread.php?t... 
ohamed.jeeran.com/archive/2007/5/228322.htmalmebth_  

 
 

 - - االجتماعيـة  البحـوث  وطرائق - األساسية ومراحله االجتماعي البحث خطوات دراسة
 للتحليـل  وإعـداده  النهـائي  العمل مراجعة - بحثية ومشروعات خطط وتصميم وضع دراسة

  )والنشر والتفسير

en.wikibooks.org/wiki/Social_Research_Methods/Research Design 
changingminds.org/explanations/research/design/design. Tm 

 إشراف تحت) بحثي مشروع(وتقديم لتصميم  دراسته خالل للطالب العملية الممارسة مع
  .القسم في والمعيدين المساعدين المدرسين القسم،وبمعاونة في التدريس هيئة أعضاء:

 

 
 

وموقف الباحث العلمي العربي والمصري منها تقتضي أخالقيات البحث العلمي احترام حقوق 
اآلخرين وآرائهم وكرامتهم، سواء أكانوا من الزمالء الباحثين، أم من المشاركين في البحث أم 

العمل " علمي عامة قيمتي من المستهدفين من البحث، وتتبنى مبادئ أخالقيات البحث ال
، وهاتان القيمتان يجب أن تكونا ركيزتي االعتبارات األخالقية " تجنب الضرر " و " اإليجابي 

 : خالل عملية البحث ، وهناك بعض االعتبارات بالنسبة للسلوك األخالقي تتضمن اآلتي
ـ  جيل الرقميـ التس الموافقة ـ  االنسحاب ـ ـ السالمة ـ الثقة  الخبرة المصداقية ـ

   ـ سرية المعلومات  مراعاة مشاعر اآلخرين التغذية الراجعة ـ
www.4shared.com/office/0h1DNIyK/___-.htm 

www.qwled.com/vb/t96093.htm_  

 
 



يلعبه هذا التغيير في  الثقافة المعولمة في تغيير محتوى الهويات، وبالتالي مدى الدور الذي
البنية السياسية للمجتمع، ومدى قدرة الهويات المحلية على التأقلم مع الوارد الثقافي دون ان 

ثقافة قوية لثقافة اقل قوة ودون ان يؤدي بالمقابل الى تمترس الهوية " اكتساح"يؤدي ذلك الى 
 -للتفاعل الثقافي النموذج  المحلية في مواقع او خنادق تراثية قد تطيح بالمنجزات المفترضة

الذي طرح للحوار هو حالة دولة االمارات العربية المتحدة، مع ان الندوة  -الحالة الدراسية
اكدت على غير صعيد وفي اطار اكثر من ورقة ومداخلة، أن هذا النموذج ليس حالة 

باب تتعلق استثنائية، وأن قضية الهوية في هذه الدول والخطر الذي يمكن ان يتهددها الس
 بدرجة التعولم االقتصادي، وبدرجة التنوع الثقافي

ayyam.com/article.aspx?did=100288&date=12/18/-www.al_  

 
 تعريف  الطالب بمراكز البحث االجتماعي على مستوى

من حيث المكان وفلسفة األداء ،واألدوار التي العالم،والمجتمع العربي،والمجتمع المصري  
التعامل معها ،واالستفادة  امكانية،ومدى .تقوم بها ،وانجازاتها  المختلفة بين الحاضر والمستقبل

 منها،والعمل بها
 

 

 


