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 تراغنكلية التربية 
 قسم علم االجتماع

 

عدد  رمز المقرر اسم المقرر باالنجليزي اسم المقرر بالعربي
 الوحدات

نوع 
 المقرر

 اجباري/اختياري

102اجت ----- تاريخ الفكر االجتماع  اجبارية نظري 3 

101اجت ----- مدخل علم االجتماع  اجبارية نظري 3 

103اجت ----- علم االنسان  اجبارية نظري 3 

104اجت ----- الرعاية االجتماعية  اجبارية نظري 3 

(1دراسات اسالمية) 111م ج  -----   اجبارية نظري 2 

101م ج  Arabic 1 لغة عربية )أ(  اجبارية نظري 2 

 التربية عملي المنفصلة
 

 اجبارية نظري 2 م ج

105م ج  ----- (Aلغة انجليزية )  اجبارية نظري 2 

101ت م  ----- اصول التربيه  اجبارية نظري 2 

201اجت Social Theory النظرية االجتماعية  اجبارية نظري 3 

115م ج  ----- اساسيات البحث العلمي  اجبارية نظري 2 

203اجت  ----- علم االجتماع الريفي  اجبارية نظري 3 

204اجت  ----- مدخل علم االقتصاد  اجبارية نظري 2 

102م ج  - لغة عربية )ب(  اجبارية نظري 2 

301اجت ----- علم االجتماع العائلي  اجبارية نظري 2 

الحضريعلم االجتماع  302اجت -----   اجبارية نظري 3 

303اجت  ----- ادارة مؤسسات اجتماعية  اجبارية نظري 3 

304اجت  ----- مبادئ االدارة العامة  اجبارية نظري 2 

مناهج البحث االجتماعي 

 )أ(

401اجت  -----  اجبارية نظري 3 

402اجت  ----- علم االجتماع االقتصادي  اجبارية نظري 3 

االجتماع السياسيعلم  403اجت  -----   اجبارية نظري 3 

مناهج البحث االجتماعي 

 )ب(

501اجت  -----  اجبارية نظري 3 

502اجت  ----- االحصاء الوصفي  اجبارية نظري 2 

503اجت  ----- مشكالت اجتماعية  اجبارية نظري 3 

504اجت  ----- علم اجتماع السكان  اجبارية نظري 3 

والتخطيط التنمية 

 االجتماعي

601اجت  -----  اجبارية نظري 2 

مفاهيم ومصطلحات 

 اجتماعية

602اجت  -----  اجبارية نظري 2 

603اجت  ----- علم النفس االجتماعي  اجبارية نظري 3 

604اجت  ----- علم االجتماع الجريمة  اجبارية نظري 3 

701اجت  ----- تصميم البحث االجتماعي  اجبارية نظري 3 

702اجت  ----- اإلحصاد التحليلي  اجبارية نظري 2 

703اجت  ----- علم االجتماع الصناعي  اجبارية نظري 3 

704اجت  ----- علم االجتماع التنظبم  اجبارية نظري 2 

404اجت  ----- التغير االجتماعي  اجبارية نظري 3 

801اجت  ----- علم اجتماع البيئة  اجبارية نظري 3 

التخرجمشروع  803اجت  -----   اجبارية نظري 4 

802اجت  ----- علم اجتماع االتصال  اجبارية نظري 3 



  جامعة سبها      تراغن كلية التربية

3 
Final Edition 1/10/2018 
 

 Origins of أصول التربية

Education 

101م ك   اجبارية نظري 2 

 Introduction to مدخل علم االجتماع

Sociology 

101اجت   اجبارية نظري 3 

 History of Social تاريخ الفكر االجتماعي

Thought 

102اجت   اجبارية نظري 3 

103اجت  Anthropology علم اإلنسان  اجبارية نظري 3 

104اجت  Social Welfare الرعاية االجتماعية  اجبارية نظري 3 

201اجت  Social theory النظرية االجتماعية  اجبارية نظري 3 

301اجت  Family Sociology علم االجتماع العائلي  اجبارية نظري 3 

302اجت  Urban sociology علم االجتماع الحضري  اجبارية نظري 3 

102م ك  ----- علم النفس العام  اجبارية نظري 2 

103م ك  ----- االدارة والتخطيط التربوي  اجبارية نظري 2 

104م ك  ----- علم النفس التربوي  اجبارية نظري 2 

105م ك  ----- اسس المناهج التربوي  اجبارية نظري 2 

106م ك  ----- طرق تدريس عامة  اجبارية نظري 2 

107م ك  ----- علم نفس النمو  اجبارية نظري 2 

108م ك  ----- القياس والتقويم التربوي  اجبارية نظري 2 

109م ك  ----- تقنيات تدريسية  اجبارية نظري 2 

110م ك  ----- الصحة النفسية  اجبارية نظري 2 

1تربية عملي  111م ك  -----   اجبارية نظري 2 

2تربية عملي  112م ك  -----   اجبارية نظري 2 

804اجت  ----- طرق تدريس خاصة  اجبارية نظري 2 

 


