
 علم االجتماع الرتبوي توصيف مقرر 

  0820 322: رقم املقرر 

 وطفة .أسعد مدرس املقرر د.علي 

 
 موعد احملاضرات: 

 .134 قاعةيومي االثنني واألربعاء  صباحا 10.45حىت الساعة  9.30 الساعةمن  
 : الساعات املكتبية للدكتور وطفة

 . االثنني واألربعاء ييوم صباحا 12 - 11 من الساعة
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته :: أخوتي الطالب أخواتي الطالبات

و قرر ل ل ررل  يمررا يصرري صررور  . متمنيررا ل ررل النورراو والتو يرر  الثرراأيسرر أ  أ  رحررم ب ررل   مفصرر  ال  رر   
ومرر  . هرر ا التوصرري  عررن االات سرراراق حررو  ارررر ر آمررأ  أ يينرري ل عصررل االمتمررارت ال بررو توصرري ية رررر ر 

 ن ل احل و  عصى مزي  مرن ارعصومراق ا امعرة  ارتاذ اررر ر   السراعاق ار تبيرة املر و  وارر  ور  مي ذلك
 .  عأه

 للمقرر موضوعات

الثرا رة : منهرا ع وا مرن ارووروعاق وثيررة ال رصة نياتنرا االمتماعيرة وال بويرة عصل االمتمارت ال بو  يتضمن 
. ل والتنشرةة االمتماعيرة وعاعراق األقر اأ والش  رية والصيرة ...اخاألا   وار راة وواائ  اإلعأ، وال بية

ويه ف ارر ر إىل تع ي  الفالم ا تص  اروووعاق واالجتاهاق األاااية هل ا ال  رت العصمي ب ور  عصمية 
 مت امصة .

 االختبارات 

 درجات . 10برزنتيشن:  -
  درجة. 20 :االختبار األول -
 . ةدرج20: الثايناالختبار  -
 درجة  50اختبار هنائي:  -



 مواعيد االختبارات :

 . ويف وقت احملاضرة احملاضرات يف قاعة 6201/ 29/2 االثنني: األو ال  صي موع  االختبار 
 . ويف وقت احملاضرة احملاضرات يف قاعة 6201/ 28/3 االثنني: ال  صي الثاأموع  االختبار 
موووعية ترول عصى االختيرار ارتعر و واالختيرار والثنرائي مرا برني صر  األاةصة غالبا ما ت وأ : طبيعة االختبار

 . وخفأ
 االمتحان : درجات مراجعة

 .تحاأ   حا  وموو خفأ   ال رماقيسم  ا امعة  اتاذ اراو  بع  االم

 : املطلوب يف االمتحان

   حينها حت و  بعض ال  و  واملاو اق: املطلوب يف االختبار األول
 املاو اق اليت ق مت لصفأب خأ  ال    ب امصه . عي : املطلوب يف االختبار النهائي

 . الفالم ال   يتأخ  عن االمتحاأ جيم  أ ت وأ ل يه مربراق مش وعة موثرة رمسيا-
 : أسئلة االختبارات

 ستكون األسئلة منوعة موضوعية ومقالية واختيارية .
 التفقد احلضور والغياب:

 . ستاذ املقرر إىل القاعة مينع دخول وخروج الطالب منهابعد دخول أ

 : الكتاب املقرر

 ،معاصرة يف علم االجتماع الرتبوو  نقدية علي أسعد وطفة سوسيولوجيا الرتبية: إضاءات : املؤلف

.  ويضاف إىل ذلك احملاضرات الو   يرجى اقتناء الكتاب حاالب ، الكتاب متوفر يف مكتبة الطال

 حتى وإن كانت من خارج الكتاب .  تدرس يف القاعة

 . املقررنظاما داخليا للعمل وتدريس  أخريا :تعد هذه الوثيقة

حيررمي ميررن لصفالررم  و : التررويتر ارريعتم  ارررر ر   التواصرر  مرر  الفررأب عصررى: مالحظةةة
 . الفالبة احل و  عصى    ما يتعص  ابالمتحاانق واملاو اق والواثئ  واإلعأانق



وعررب موقعره  ل  تور وط رة اإلعرأانق والنترائا واملاور اق عررب التروي اينش  ا: مأحظة
 عصى األن نيت   ص حة الفأب. 
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