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املقررات الدراسية  
Department Principal Courses 
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Course Name 

 

 Introduction to Sociology (A) - 3 2املدل  ��  علم اجتماع (أ) د.ع.ج  101 1

 Social Concepts - 2 2املااييم اجتماعية  د.ع.ج 102 2

 History of Social Thought - 2 2اارخ  الارر اجتما��  د.ع.ج 103 3

 Human evelopment - 3 2التنمية البشرخة د.ع.ج  108 4

 Introduction to Sociology (B) 101 3 2املدل  ��  علم اجتماع(ب)  د.ع.ج 201 5

 Rural Sociology 101 2 2علم اجتماع الرخاي  د.ع.ج 202 6

 Foundations of SocialResearch 101 2 2أياييات البث  اجتما��  د.ع.ج 203 7

 Social Delinquency 101 2 2احثرا  اجتما��  د.ع.ج 204 8

 Family Sociology 101 2 2علم اجتماع العائ��  د.ع.ج 205 9

 Political Sociology 101 2 2علم اجتماع السيا��ي  د.ع.ج 207 10

 Education Sociology 101 2 2علم اجتماع ال��بوي  د.ع.ج 208 11

 Social Epistemology 101 2 2علم اجتماع املعرفة  د.ع.ج 210 12

 EconomicSociology 105 2 2علم اجتماع اقتصادي  د.ع.ج 211 13

 Legal Sociology 107 2 2علم اجتماع القاحو�ي  د.ع.ج 212 14

 Psycho-Sociology 50 3 2علم النا  اجتما��  د.ع.ج 213 15

 Development & Social Planning 108 3 2التنمية االتططي  اجتما��  د.ع.ج 215 16

 Social Demography 201 3 2علم الساا  اجتما��  د.ع.ج 301 17

 Urban Sociology 202 2 2علم اجتماع ا�حضري  د.ع.ج 302 18

 Medical Sociology 201 2 2علم اجتماع الط�ي  د.ع.ج 303 19

 Industrial Sociology 201 2 2علم اجتماع الصنا��  د.ع.ج 305 20

 Criminology 204 3 2علم ا�جرخمة  د.ع.ج 306 21

 Social Movements 207 3 2ا�حراات اجتماعية  د.ع.ج 307 22

 Social Problems 201 3 2املشرتت اجتماعية  د.ع.ج 308 23

 Religions Sociology 201 2 2 الدي�يعلم اجتماع  د.ع.ج 309 24

 Juvenile Delinquency 204 2 2جنو  احداث  د.ع.ج 310 25

 Social Research Methodology 203+201 3 2مناج  البث  اجتما��  د.ع.ج 401 26

 Population Data 301 2 2مناج  ا�ياحات يااحية  د.ع.ج 403 27

 Social Planning 305 2 2علم اجتماع التنظيم  د.ع.ج 404 28

 Geronto-Sociology 303 2 2علم اجتماع الشيطولة  د.ع.ج 405 29

 The Town in Modern Society 302 2 2املدينة �� املجتمع املعاصر  د.ع.ج 406 30

 Social Theories 201+103+102 3 2النظرخات اجتماعية د.ع.ج  501 31

 Vocational Sociology 404 2 2علم اجتماع امل�ي  د.ع.ج 502 32

 Data Analysis 402+401 3 2اثلي  البياحات  د.ع.ج 601 33

 Social Change 501 2 2الت��� اجتما��  د.ع.ج 602 34

 Social Research Planning 601 3 2اصميم البث  اجتما��  د.ع.ج 603 35
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 Women Studies 602 2 2درايات املرأة  د.ع.ج 702 36

 Social Modernization 602 3 2التثدي  اجتما��  د.ع.ج 703 37

 Graduation Project 603+601 3 4مشراع التطرج  د.ع.ج 704 38
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  Anthropology  2 2علم ا�سا   د.ع.ج 104 1

 Principles of Economics  2 2مباد  اقتصاد  د.ع.ج 105 2

 Introduction to Social Care  2 2مقدمة �� الرعاية اجتماعية  د.ع.ج 106 3

  Principles of Law  2 2مباد  القاحو   د.ع.ج 107 4

  Descriptive Social Statistics  2 2احصا  اجتما�� الوصاي  د.ع.ج 206 5

 Society and Environment  2 2املجتمع االبيئة  د.ع.ج 209 6

 English Texts and Terminologies 011 2 2حصوص امصط�حات احجل��ية  د.ع.ج 304 7

 Analytical Social Statistics 201+101 3 2احصا  اجتما�� التثلي��  د.ع.ج 402 8

 Writing cientific Reports 603 2 2كتابة التقارخر العلمية  د.ع.ج 701 9
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  Development Psychology 50 2 2علم حا  النمو  د.ع.ج 109 1

 Principles of Logic  2 2مباد  املنطق  د.ع.ج 110 2

 Media ociology 201 2 2علم اجتماع اعتمي  د.ع.ج 216 3

 Comprehensive Sociology 201 2 2علم اجتماع الشام   د.ع.ج 217 4

 Information & Library Technology 021+020 2 2اقنية املعلومات ااملرتبات  د.ع.ج 311 5

ايتطدام ا�حايوب �� البث   د.ع.ج 604 6

اجتما�� 

2 2 401 Computer in Social Research 
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 English (A)  2 2الل�ة احجل��ية   ( أ )  ALل � /  010 1

2 011 AL � الل�ة احجل��ية   (أ )  2 2الل�ة احجل��ية  ( ب ) /لEnglish (B) 

 Political Culture (A)  1 2الثقافة السيايية   ( أ )   025 3

 Political Culture (B)الثقافة لسيايية  (أ)  1 2 الثقافة السيايية  (ب )  026 4

 Political Culture (C)الثقافة السيايية(ب)  1 2 الثقافة السيايية  ( ج )  027 5

 Political Culture (D) الثقافة لسيايية (ج) 1 2 الثقافة السيايية  ( د )  028 6

7 001  AL  2 2الل�ة العر�ية( أ )  ل ع  Arabic 

84 002 ALالل�ة العر�ية    ( أ )  2 2الل�ة العر�ية ( ب )  / ل عArabic 

9 020 CS2 2 ) 1ا�حاي  ا��    (  /   أ  Computer (1) 

10 021 CS1ا�حاي  ا��     (  2 2 ) 2ا�حاي  ا��    (  /   أ( Computer (2) 
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 General Psychology-  1 2 علم النا  العامد.م.ع  50 1

 History of Islamic-  1 2اارخ  ا�حضارة ايتمية  د.م.ع 51 2

Civilisation 

 Islamic Culture-  1 2الثقافة ايتمية  د.م.ع 52 3

 Geography ofiby-  1 2ج�رافية ليبيا  د.م.ع 53 4
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توصيف املقررات الدراسية لقسم علم االجتماع 

 
 

 أ )د.ع.جالمدخل إلى علم االجتماع101( 
 علم اجتماع هو العلم الذي يدرس :

السلوال اجتما�  االعققات اجتماعية 

االمواهر االظمم اجتماعية دراسة اصفية 

حلليلية   يي دراسة الوقاع  اجتماعية ع�� 

يسس علمية ل�ي �ستظج م��ا القواعد 

االقوان�ن ال�ي حخض  لها هذه الوقاع  ا��دف 

هذه املادة إ�� �عر�ف الطالب بماهية علم 

اجتماع ا�شأحه احطوره ااهتمامه امياديظه 

اعققته بالعلوم اخرى ايهم علماء علم 

اجتماع ( الذين يرسوا دعائم ) هذا العلم. 

  : ) د.ع.ج المفاهيم االجتماعية 102( 
��دف هذه املادة إ�� حزا�د الطالب بلصيلة 

شاملة من املعرفة العلمية املتعلقة باملفاهيم 

اساسية �  علم اجتماع اما حرحبط به هذه 

املفاهيم من اظائف نمر�ة امظ�جية  

 : ) د.ع.ج تاريخ الفكر االجتماعي103( 
��دف هذه املادة إ�� حزا�د الطقب بمعلومات 

اافية عن حطور الفرر اجتما�  ع�� العصور 

القديمة اا�حديثة   اإبراز رااده اما حوصلوا 

إليه من آثار انمر�ات حتعلق بواق  املجتم  

الششري �  حال�ي استقرار االتطور . 

  ��دف هذه : ) د.ع.ج علم اإلنسان104( 

املادة إ�� �عر�ف الطالب بنشأة هذا العلم 

احطوره اعققته بالعلوم اخرى   ايهم 

مصط�حا��ورااده   ااحجاهاحه ا�حديثة اطرق 

بلثه . 

 ) د.ع.ج مبادئ االقتصاد  105( 

  ��دف هذا املقرر إ�� �عر�ف الطالب 

باملباد  العامة لعلم اقتصاد ع�� نلو 

�ساعد الطالب �  حللي  سلوال افراد 

اا�جماعات نلو المواهر اقتصادية املختلفة 

اعققا�ا با�حياة اجتماعية لهالءء افراد 

اا�جماعات . 

)د.ع.ج مقدمة في الرعاية 106(
  ��دف هذه املادة إ�� حمر�ن :االجتماعية

الطقب من التعرف ع�� يساليب الرعاية 

اجتماعية �  املجتمعات ا�سانية ع�� 

السياق التطوري ا�حضاري اإجراء مقارنة 

ننما  الرعاية اجتماعية االعوام  املالثرة 

من الظاحية الفرر�ة اايديولوجية �  ح�و�ن 

مظطلقا��ا الظمر�ة االتطبيقية ا�عر�ف 

الطقب بمجاءت الرعاية اجتماعية احقظيا��ا 

املهظية . 

  : ) د.ع.ج مبادئ القانون107( 
 ��دف هذه املادة إ�� حمر�ن الطالب من 

التعرف ع�� املباد  اساسية للقانون   

اذلك بقصد حطو�ر اعيه العام بطبيعة 

القانون ايهميته �  املجتم  ع�� نلو �ساعده 

ع�� فهم ما يجري �  ا�حياة العامة ايساعده 

 اين القانون هو 
ً
ع�� مواجهة املشرقت خاصة

�  اساس ظاهرة اجتماعية . 

 ) د.ع.ج التنمية البشرية  108( 
 ��دف هذا املقرر إ�� حزا�د الدارس�ن 

بمعلومات مرجعية �  إطار نمر�ات امظا�ج 

علم اجتماع التظمية بما يمر��م من املام 
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بمتطلبات هذا املجال اح�و�ن قاعدة معرفية 

داعمة لتخصصهم �  مجال التظمية الششر�ة . 

 ) د.ع.ج علم نفس النمو  109( 
  يدرس الطالب �  هذه املادة مراح  الظمو 

ا�جس ي االعق�  ااجتما�  اانفعا�  

لإل�سان امراح  حطورها االعوام  املرحبطة 

 .��ا 

يدرس الطالب �   ) مبادئ المنطق110( 

هذه املادة مباد  علم املظطق �شقيه 

الصوري االر�ا��ي م  اهتمام خاص �عققة 

املظطق بمظا�ج احقظيات البلث العل ي هذا 

إ�� جانب إبراز يهمية دراسة املظطق �  حظمية 

قدرة الطالبع�� ا�جدل احظميم اف�ار 

االدفاع ع��ا . 

 ) د.ع.ج المدخل إلى علم 201( 
يرحرز اهتمام �  هذه املادة االجتماع (ب) 

ع�� دراسة النشأة الثانية لعلم اجتماع 

احتب  جذار الفرر اجتما�  ا�حديث من 

خقل استعرا  مدارس علم اجتماع 

املختلفة باضاافة إ�� استفادة من حطور 

البلث العل ي اجتما�  للوصول إ�� �عر�ف 

ملدد لعلم اجتماع ع�� نلو يتلدد فيه 

مواوع علم اجتماع ايهمية املظ�ج العل ي �  

البلث اجتما�  االهدف العام لعلم 

اجتماع خدمة للدارسة العلمية للمجتم  . 

  ) د.ع.ج علم االجتماع الريفي 202( 
��دف هذه املادة إ�� حزا�د الطقب بلصيلة 

شاملة من املعرفة املتعلقة �علم اجتماع 

الر�في من حيث �عر�فه امواوعه ايهدافه 

االظوا�  الظمر�ة ااملظ�جية االتطبيقية 

املتعلقة به   كما ��دف إ�� التعرفع�� 

خصائص املجتمعات الر�فية اإبراز مشرق��ا  

 ) د.ع.ج أساسيات البحث 203( 
إن مادة يساسيات البلث االجتماعي 

اجتما�  �  جزء من مظمومة علمية 

مت�املة حتضمن يساسيات البلث اجتما�  

امظا�ج البلث اجتما�  ااحصاء 

اجتما�  احللي  البيانات احصميم البلث 

اجتما�  االظمر�ات اجتماعية ا��دف إ�� 

حزا�د الطالب بلصيلة شاملة من املعرفة 

العلمية املتعلقة بأساسيات احقظيات البلث 

 .العل ي �  املجال اجتما� 

 ) د.ع.ج االنحراف االجتماعي 204( 
مادة انلراف اجتما�  حقوم ع�� فررة 

ملور�ة قوامها ينه عظدما نر�د حلديد نوعية 

انلراف ا�جديرة بالدراسة �  مجال علم 

اجتماع يا ال�ي ينب�  ين حمظ  االو�ة �  

 يا غ�� 
ً
بل��ا اما ينب�  ين �عت��ه إش�اليا

إش�ا�    ءبد ين �عا�ج موااي  بليث حجيب 

عن �ساؤءت يهمها : انلراف من ؟ 

اانلرافمن ماذا ؟ اما مدى ا�خطورة 

الظاجمة عن هذا انلراف امن هم �حايا 

انلراف ؟ ه  هم يفراد يم جماعات اه  

 �  يداء فع  . 
ً
انلراف فع  يم �ان إهماء

فمادة انلراف اجتما�  حقوم لتغطيةهذه 

املوااي  لتقديم خلفية نمر�ة لتفس�� ظاهرة 

انلراف اعر  املصط�حات ااملفاهيم 

ا�خاصة باملادة باضاافة إ�� حوجيه الطقب 

اإعدادهم اعداد العل ي ال�ا�  لدراسة 

ظواهر انلراف .   
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 ) د.ع.ج علم االجتماع العائلي 205( 
��دف هذه املادة إ�� حزا�د الطقب بمعلومات 

اافية عن �  ما يتعلق بانسرة من حيث 

�شأ��ا اح�و���ا احطورها امشرق��ا 

االظمر�ات ال�ي حظاالا�ا بالدراسة   باعتبار 

اسرة يساس املجتم  الششري . 

 ) اإلحصاء االجتماعي الوصفي 206( 
��دف هذه املادة إ�� حمر�ن الطالب من فهم 

ااستخدام التقظيات احصائية املستخدمة 

�  البلو  االدراسات اجتماعية اذلك 

بدراسة طرق ايداات التللي  االعر  

احصائية اما حوفره من يساليب ااسائ  

اطرق اقياس الماهرة اجتماعية . 

) د.ع.ج علم 207(
��دف هذه املادة إ�� االجتماعالسياسي

�عر�ف الطقب بمواوع علم اجتماع 

السيا��ي امظ�جه ايهدافه   االتطورات 

املختلفة للظمم السياسية ع�� مختلف 

العصور   ايش�ال حلك الظمم اخصائصها 

انقدها احلليلها �  اوء الظمام السيا��ي �  

املجتم  اللي�ي . 

 ) د.ع.ج علم االجتماع 208( 
��دف هذه املادة إ�� حللي  امظاقشة التربوي

احلديد يسس امفاهيم علم اجتماع ال��بوي 

  اووساطة املفاهيم ااداات ال�ي ستلدد 

سيتم املظاقشة العققة ب�ن ال��بية ااملجتم  

م  ال��ك�� ع�� دار ال��بية االتعليم �  التظمية 

اجتماعية االثقافية ااقتصادية . 

 ) د.ع.ج المجتمع والبيئة  209( 
  ��دف هذا املقرر إ�� إملام الطالب �عدد من 

املفاهيم البيئية ا�شر ثقافة البيئة ال�حية 

باضاافةإ�� انخرا  �  برامج العم  

التطو�  االذي يختص بالبيئة اجتماعية 

االطبيعية اغ��ها . 

 ) د.ع.ج علم اجتماع 210( 
حدرس هذه املادة قضية املعرفة من المعرفة

خقل دراسة مجموعة من املفاهيم ا�سانية 

�  هذا العلم مث  القيم   البظاء اجتما�    

الثقافة   التغ�� اجتما�    العلم   

الترظولوجيا اايدا�ولوجيا االعلم   كما ��تم 

بدراسة العققة ب�ن املعرفة العلم االتفر�� 

العل ي من خقل التعرف ع�� ينواع املعرفة ( 

ا�حسية   الفلسفية    العلمية ) ااحجاهات 

التظم�� �  دراسا�ا .  

  ) د.ع.ج علم االجتماع االقتصادي211(
��دف هذا املقرر إ�� التعر�ف �علم اجتماع 

اقتصادي اإلقاء الضوء ع�� إسهامات 

الباحث�ن االعلماء �  �شأة احطور علم 

اجتماع اقتصادي. 

  ) د.ع.ج علم االجتماع القانوني 212( 
��دف مادة علم اجتماع القانو�ي إ�� حظاال 

مجموعة من التعر�فات احفس��ها احتب  �شأة 

احطور القوان�ن امعرفة مصادر القانون 

امواوعات علم اجتماع القانو�ي االعققة 

ب�ن القانون ااملجتم  اعققته بالثقافات 

االشراع  ااديان امعرفة املظممات االهيئات 

الدالية .   

  ) د.ع.ج علم النفس االجتماعي213( 
��دف هذه املادة إ�� حزا�د الطالب بمعلومات 

اافية عن املواقف اجتماعية ال�ي يتم ف��ا 

حفاع  ب�ن الفرد ااخر�ن االتعرف ع�� 

سلوال الفرد من حيث ينه ملدد �عوام  

اجتماعية من خقل ا�عاد الثقثة ال�ي ��تم 

بدراسا�ا علم الظفس اجتما�  ا�  : املجتم  



 ) ــــــــــــــــــــ2016-2015دليل كلية اآلدابــــــــــــــــــــــــــــ (
 

7   
 

 
  

االثقافة اال�خصية   اال�ي حمث  مواوعات 

التقاء العلوم الثقثة ا�  : علم اجتماع 

اان��بولوجيا اعلم الظفس .  

 ) د.ع.ج التنمية والتخطيط 215( 
 ��دف هذه املادة إ�� إلقاء الضوء االجتماعي

ع�� مسألة التظمية االتخطيط اجتما�  من 

زاا�ت�ن اا�� نمر�ة االثانية علمية   يي 

مظاقشة اسس االقواعد املتعلقة بالتخطيط 

للتظمية امظاقشة �ع  اعتبارات العملية 

االتار�خية لظماذج التخطيط �  البقد الظامية 

  كما ��دف إ�� حللي  امظاقشة يهم اسس 

ااملباد  ااملفاهيم ال�ي حلدد مش�لة التظمية 

االتخطيط �ش�  عام ا�  العلم الظامي 

�ش�  خاص . 

 ) د.ع.ج علم االجتماع اإلعالمي 216( 
يدرس الطالب �  هذه املادة املعرفة العلمية 

 
ً
املتعلقة �علم اجتماع اعقمي باعتباره فرعا

من فراع علم اجتماع من حيث �عر�فه 

ا�شأحه امواوعه اعققته بالعلوم اخرى 

كما يقف الدارس لهذه املادة   ع�� اهمية 

الرب��ة للوسائط اعقمية املختلفة �  �ش�  

حياة ا�سان املعاصر بما حقدمه له من 

نماذج مثالية اخ��ات عملية ايثر ذلك ع�� 

ا�حياة اجتماعية للظاس . 

  ) د.ع.ج علم االجتماع الشامل 217 ( 
��دف هذه املادة إ�� حزا�د الطالب بمعرفة 

علمية شاملة حتعلق �علم اجتماع الشام  

 من فراع علم اجتماع من 
ً
باعتباره فرعا

حيث �عر�فه ا�شأحه امواوعه اعققته 

بالعلوم اخرى   كما حمرن هذه املادة 

الطالب من الوقوف ع�� التطورات الظمر�ة 

ااملظ�جية لعلم اجتماع الشام  ايهمية ذلك 

�  دراسة الماهرة اجتماعية .  �احجاه مواز�

   ) د.ع.ج علم السكان االجتماعي 301( 
��دف هذه املادة إ�� �عر�ف الطقب ع�� يحد 

امليادين علم اجتماع العام   يختص بدراسة 

يحد نماذج الماهرة اجتماعية ا�  دراسة 

الس�ان دراسة علمية إحصائية حتظاال يهم 

العوام  الديموجرافية اعققته بالعوام  

اجتماعية احأث��ها ع�� البظاء اجتما�  

�ش�  عام   م  حقديم مقاييس لدراسة 

التغ��ات الس�انية   إ�� جانب التعر�ف 

بمظا�ج انمر�ات علم الس�ان. 

   ) د.ع.ج علم االجتماع الحضري302( 
��دف هذه املادة إ�� حزا�د الطالب بلصيلة 

شاملة من املعرفة املتعلقة �علم اجتماع 

ا�حضري من حيث �عر�فه امواوعه 

ايهدافه االتطورات الظمر�ة ااملظ�جية 

االتطبيقية لهذا الفرع من فراع علم 

اجتماع   كما ��دف هذه املادة إ�� لفت 

اهتمام الدارس�ن إ�� مجتم  املديظة اما 

خاصة ين يمثله من خصائص امشرقت   

علماء اجتماع يظمران إ�� املديظة ع�� 

يساس ينه بوحقة التفاع  اجتما�  الذي 

حظجم عظه الرث�� من المواهر اجتماعية 

املختلفة . 

 ) د.ع.ج علم االجتماع الطبي 303( 
الهدف من حدريس مادة علم اجتماع الط�ي 

روط ا�عاد الظمر�ة لعلم اجتماع بتللي  

احفس�� ا�عاد اجتماعية لل�حة ااملر  �  

املجتم  احمر�ن الطالب من معرفة العققة 

ب�ن ما هو ط�ي اما هو اجتما�  اإعطاء 
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مظمور شمو�  للوا  الص�  �  املجتم  

ااستفادة من املضام�ن العلمية لعلم 

اجتماع الط�ي �  ا�حياة العلمية  

 ) د.ع.ج نصوص ومصطلحات 304( 
��دف املقرر إ�� اجتماعية باللغة اإلنجليزية

�عليم الطقب املفاهيم ااملصط�حات 

املستخدمة �  علم اجتماع من مصادرها 

اساسية باللغة انجل��ية بليث يتمرن 

الطالب من املام بلصيلة من املفاهيم 

يمرظه استخدامها �  معرفة ا�عر�ف يهم 

املفاهيم اساسية �  علم اجتماع . 

  ) د.ع.ج علم االجتماع الصناعي 305( 
��دف هذه املادة إ�� حزا�د الطالب بلصيلة 

مت�املة من املعرفة املتعلقة �علم اجتماع 

الصظا�  من حيث �عر�فه امواوعه 

ايهدافه االتطورات الظمر�ة ااملظ�جية 

االتطبيقية لهذا الفرع من فراع علم 

اجتماع   كما ��دف هذه املادة إ�� حوجيه 

الدارس�ن نلو حطو�ر اهتمام عل ي 

بمواوعات العم  املختلفة . 

 ) د.ع.ج علم الجريمة  306( 
  ��دف هذه املادة إ�� حزا�د الطالب بلصيلة 

مت�املة من املعرفة املتعلقة �علم ا�جر�مة 

من حيث �عر�فه امواوعه امظ�جه اعققته 

بالعلوم اخرى ايهم الظمر�ات املفسرة 

لقنلراف اا�جر�مة . 

 ) دع.ج حركات اجتماعية  307( 
  يتم ال��ك�� �  هذه املادة ع�� �عر�ف الطالب 

بماهية ا�حر�ات اجتماعية اعققا�ا باملجتم  

املد�ي اشرا  ظهور اخصائص ا�حر�ات 

اجتماعية االظمر�ات املفسرة ل�حر�ات 

اجتماعية   كما ��دف هذا املقرر إ�� �عر�ف 

الطالب بنشأة احطور ا�حر�ات اجتماعية �  

الوطن العريي ادار ا�حر�ات اجتماعية �  

عملية التغ�� اجتما�  .  

  ) د.ع.ج المشكالت االجتماعية 308( 
��دف هذه املادة إ�� �عر�ف الطقب با�جوانب 

السلبية ال�ي حواجه املجتمعات ا�سانية 

اال�ي حالثر�  حياة افراد اا�جماعات ا�عرق  

مس����م نلو حلقيق يهدافهم   ثم �عر�فهم 

بريفية مواجهة ا�جوانب السلبية �  اوء 

املظا�ج العلمية اام�انات املتاحة االظمر�ات 

املفسرة للمشرقت اجتماعية .  

 ) د.ع.ج علم االجتماع الديني 309(
حرمن يهمية ايهداف هذا املقرر �  �ونه يزاد 

الطالب بأهم املفاهيم املستخدمة �  علم 

اجتماع الدي�ي اكذلك إملاحه بإش�الية 

التعر�ف " السوسيولو�  " للدين االوقوف 

ع�� يهم املقاروات الظمر�ة حجاه الدين �  

  باضاافة إ�� حواي  يهمية الفرر اجتما� 

دار عالم اجتماع الدي�ي �  دراسة المواهر 

الدينية  

 يتم ال��ك�� ) د.ع.ج جنوح األحداث 310(

�  هذه املادة ع�� دراسة جظو  احدا  

االظمر�ات املفسرة له من خقل استفادة 

من دراسة مواد مث  انلراف اجتما�    

اعلم ا�جر�مة   اعلم اجتماع القانو�ي   

ااملشرقت اجتماعية  

 ) د.ع.ج تقنية المعلومات 311( 
 يتم ال��ك�� �  هذه املادة ع�� والمكتبات 

�عليم الطالب كيفية ايهمية استخدام 

املرتبة امصادر املعلومات اعملية البلث �  

الفهارس االرشافات التقليدية االية 
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املختلفة لتلبية احتياجاحه من املعلومات 

املتظوعة ال�ي �ستخدم �  يغرا  متعددة 

مث  دعم املقررات الدراسية اإعداد الورقات 

االبلو  العلمية ااملساعدة ع�� إعداد 

مشاري  التخرج . 

 ) د.ع.جمناهج البحث االجتماعي 401(
��دف هذه املادة إ�� حزا�د الطالب بلصيلة 

شاملة من املعرفة املتعلقة بمظا�ج البلث 

اجتما�    اذلك لتظمية القدرات البلثية 

للطالب �  مجال البلو  االدراسات 

اجتماعية العلمية   كما ين هذه املادة 

�ساعد الطالب ع�� فهم طبيعة التغ�� 

اجتما�  للمواهر اجتماعية   فالذي يم�� 

دراسة عن يخرى هو املظ�ج  ء العلم ا�خا�  

من يي مظ�ج عل ي . 

 ) د.ع.ج اإلحصاء االجتماعي 402( 
 ��دف هذه املادة إ�� استرمال التحليلي 

دراسة التقظيات احصائية املستخدمة �  

البلث اجتما�  اذلك نهمية احصاء �  

عملية حقظ�ن العلوم املختلفة   حيث يتم 

ال��ك�� �  هذه املادة ع�� التقظيات احصائية 

املستخدمة �  دراسة العققات ب�ن املتغ��ات 

ااختيار الفرا  احلديد اهمية النسشية 

للمتغ��ات املتداخلة �  حركيبة الماهرة 

اجتماعية ال�ي �  مواوع علم اجتماع.   

  ) د.ع.ج مناهج وبيانات سكانية 403( 
��دف هذه املادة إ�� حزا�د الطالب باملهارات 

االقدرات القزمة لفهم احللي  البيانات 

الس�انية من حيث حجم الس�ان – معدءت 

الظمو الديموغرا�  – معدءت ا�خصووة – 

العمر املتوق  عظد امليقد ابط النس  

احظميم اسرة – السياسيات الس�انية – 

الظمر�ات املفسرة للماهرة الس�انية اوما 

ن الطالب من فهم هذه الماهرة 
ّ
يمر

 للقواعد 
ً
 افقا

ً
 علميا

ً
احفس��ها حفس��ا

ايساليب البلث العل ي املتخصصة �  هذا 

الفرع من فراع املعرفة العلمية . 

  ) د.ع.ج علم اجتماع التنظيم 404( 
��دف هذا املقرر إ�� �عر�ف الطالب 

بالتظميمات اجتماعية ال�ي ح�ون يساليب 

ا�حياة اي�شطا�ا املختلفة سواء �انت 

�شاطات اقتصادية يم سياسية يم عسرر�ة 

يم �حية يم اجتماعية بصورة عامة   كما 

��دف املقرر إ��  

معرفة التغ��ات ال�ي طريت ع�� البظاءات 

اجتماعية االتظميمية اجمي  مالسسات 

ا�حياة �  العصر ا�حديث الذي يصفه 

الرث��ان بأنه " عصر التظميم املعقد "   

احتلقق هذه املعرفة من خقل دراسة 

الطالب لهذا الفرع من فراع علم اجتماع 

من حيث مواوعه ا�عر�فه انمر�احه 

امفرراه   ادراسة �ع  المواهر التظميمية 

�القيادة االقوة االصراع .    

 ) د.ع.ج علم اجتماع 405( 
��دف هذا املقرر إ�� دراسة فئة الشيخوخة

كبار السن ا��خيص مشرق��م امطال��م �  

اوء التلوءت ال�ي حدثت �  املجتم  اال�ي 

يهمها حقدم العمر احوقعات ا�حياة نتيجة ملا 

حد  من حقدم �  ا�خدمات ال�حية 

االمراف املعيشية   اما يفراه التلضر 

اانتشار اس�حة الظوا�ة من ارارة اهتمام 

بالشيخوخة �  إطار علم اجتماع . 
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 ) د.ع.ج المدينة في المجتمع 604( 
املديظة طراز مم�� ل�حياة اجتماعية المعاصر

يضم ف��ا جماعات غ�� متجا�سة من حيث 

الظمام االعمر ااملستوى اقتصادي 

ااجتما�    اقد مرت املديظة �عدة مراح  

ح�ى اصلت إ�� الطراز ا�حديث املعراف 

لديظا�  الوقت ا�حاار   من هذا املظطلق 

��دف املادة إ�� دراسة املديظة من خقل 

التجمعات الس�انية الرب��ة املتجا�سة اغ�� 

املتجا�سة ااملتأثرة بظمط ا�حياة ا�حضر�ة   

كما حدرس يش�ال حطور املديظة ا�شأ��ا 

االمواهر املوجودة ��ا .   

  ) د.ع.ج النظريات االجتماعية 501( 
��دف هذه املادة إ�� حبص�� الطقب باملداخ  

املختلفة لتفس�� الواق  اجتما�  من خقل 

عر  يهم الظمر�ات اجتماعية امفرر��ا اما 

حوصلوا إليه من آراء حرشف للباحث�ن السب  

ال�ي حالكد مدى صدقأا خطأ الظمر�ة 

اجتماعية .  

  ) د.ع.ج علم االجتماع المهني 502( 
��دف هذا املقرر إ�� حزا�د الطالب بلصيلة 

شاملة من املعرفة العلمية املتعلقة بالوظيفة 

اجتماعية للمهن احللي  البظاء امل�ي 

اافضلية املهظية ادراسة اجتماعيات العم  

م  حرك�� خاص ع�� مفهوم احجاهات 

ااستخداماحه املختلفة . 

 ) د.ع.ج تحليل البيانات  601( 
 ��دف هذه املادة إ�� حظمية قدرات الطالب �  

مجال حللي  البيانات حيث ين القدرة ع�� 

حللي  افهم البيانات ء حق  يهمية عن 

البيانات ذا��ا   ا��تم هذه املادة بدراسة 

طبيعة البيانات اجتماعية اطرق حصنيفها 

احلليلها اذلك باءستعانة بما درسه الطالب 

�  مواد مث  مظا�ج البلث اجتما�  

االظمر�ات اجتماعية ااحصائية ااحصاء 

اجتما�    اوالتا�  فهذه املادة حمث  فرصة 

جيدة للطالب الراغب �  ارحقاء من مرحلة 

التلقي إ�� مرحلة التألق اابداع  . 

 ��دف  ) د.ع.ج التغير االجتماعي 602( 

املقرر إ�� إثارة اهتمام العل ي للطقب بما 

�شهده املجتم  من حلوءت سياسية 

ااقتصادية ااجتماعية بما يمر��م من 

التللي  االت�خيص العل ي لها امن ثم 

املام بقضايا التغ�� املعاصر �  اوء ما 

�شهده العالم من حلوءت فراا�ا متغ��ات 

العوملة اما يرحبط ��ا  

 ) د.ع.ج تصميم البحث 603( 
 ��دف مادة حصميم البلث االجتماعي 

اجتما�  إ�� املساهمة �  حطو�ر اصق  

القدرة العلمية للطالب ع�� حصميم البلو  

   فهذه املادة حمث  
ً
 مظ�جيا

ً
العلمية حصميما

 معرفته العلمية 
ً
فرصة للطالب ليخت�� عمليا

 �  مظا�ج 
ً
امل��اكمة �  مجال حخصصه خاصة

البلث االظمر�ات اجتماعية ااحصاء 

اجتما�  احللي   البيانات ..إ�خ   بما 

يتما��ى م  حقيقة ين البلث العل ي اظيفة 

حخصصية حتطلب اا  حصميم ارسم 

إس��احيجية بلثية اا�حة .  

 ) استخدام الحاسوب في البحث 604( 
 املادة هذه �  الطالب يدرس االجتماعي :

 اال��امج ال�ي �ستخدم �  معا�جة الظمم

  
ً
البيانات اجتماعية آليا



 ) ــــــــــــــــــــ2016-2015دليل كلية اآلدابــــــــــــــــــــــــــــ (
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  ) د.ع.ج كتابة التقارير العلمية 701( 
��دف هذه املادة إ�� �عر�ف الطالب بأصول 

الرتابة العلمية اكيفية إعداد التقار�ر 

العلمية ااستخدام الهوام  اينواع اقتباس 

العل ي امراعاة امانة العلمية �  البلث 

العل ي . 

 ��دف  ) د.ع.ج دراسات المرأة 702( 

هذا املقرر إ�� اهتمام بقضايا املرية �  

املجتم  اللي�ي احوجيه اهتمام الطقب إ�� 

البلث العل ي �  عققة املرية باملجتم    

االتأصي  الظمري اامل���  لدراسات املرية �  

إطار علم اجتماع االروط ب�ن الواق  

اجتما�  االعم  ا�ادي ي .  

  ) د.ع.ج التحديث االجتماعي 703(
��دف املقرر إ�� حوسي  اهتمام الطقب 

بدراسة ا��خيص التغ�� اجتما�  اينواعه 

حيث �عد التلديث اجتما�  من مماهر 

التغ�� اجتما�  الذي سيوجه اهتمام نلو 

قضايا التلديث �  املجتم  اللي�ي االدراسات 

املقارنة حول ظاهرة التلديث . 

 ��دف ) د.ع.ج مشروع التخرج 704( 

 الطقب استيعاب من التأكد إ�� املادة هذه

  اري  خقل اجتماع علم لقسم العل ي لل��نامج

 دراسة �  ال��نامج هذا حطوي  اكيفية   سظوات

 امظاقشته �  إطار املظ�ج البلث مواوعات

العل ي . 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 


