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المرحلة  :االولى
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البريد االلكتروني
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اسم المادة

علم االجتماع التربوي

مقرر الفصل

سنوي/علم االجتماع التربوي

أهداف المادة

إكساب المتعلمين معلومات ومبادئ وأسس ومهارات ونظريات ومفاهيم
علم االجتماع التربوي على وفق المجاالت المعرفية والوجدانية والنفس
حركية

التفاصيل األساسية للمادة

المواضيع التي تقع ضمن مفردات المادة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية
الفصل الد ارسي

تقديرات الفصل

معلومات إضافية

النشاطات

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

اليومية
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التاريخ

المالحظات

المادة النظرية

1

علم االجتماع التربوي (ماهيته)1

2

علم االجتماع التربوي (مبادئه)2

3

علم االجتماع التربوي (أهدافه)3

4

علم االجتماع التربوي( مشكالته -عالقته بعلم االجتماع وعلم التربية)

5

التربية والتطبيع االجتماعي1

6

التربية والتطبيع االجتماعي2

7

التربية والتطبيع االجتماعي3

8

النظام التربوي وعملية الضبط االجتماعي1

9

النظام التربوي وعملية الضبط االجتماعي2

11

النظام التربوي وعملية الضبط االجتماعي3

11

التربية والثقافة1

12

التربية والثقافة2

13

التربية والثقافة3

14

اجتماعيات المعرفة ،ماذا نتعلم في المدرسة1

15

اجتماعيات المعرفة ،ماذا نتعلم في المدرسة2

16

امتحان الفصل الدراسي األول
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اجتماعيات المعرفة ،ماذا نتعلم في المدرسة3

18

اجتماعيات المعرفة ،ماذا نتعلم في المدرسة4

19

التربية والطبقات االجتماعية1

21

التربية والطبقات االجتماعية2

21

التربية والطبقات االجتماعية3
التفاعل االجتماعي في مجال التربية(الثقافة)
التفاعل االجتماعي في مجال التربية(المجتمع)
التفاعل االجتماعي في مجال التربية(القيم)1
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26

دور التربية في التنمية االجتماعية1

27

دور التربية في التنمية االجتماعية2

28

دور التربية في التنمية االجتماعية3

29

الحراك االجتماعي1
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الحراك االجتماعي2

31

الحراك االجتماعي3

32

امتحان الفصل الدراسي الثاني
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توقيع األستاذ :

توقيع العميد :

