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 أوال: المعلومات العامة

  :جــامعة مؤتـــةاسم الجامعة  :علم االجتماع الرياضي اسم المادة 

 كلية علوم الريــاضةالكلية:   : 1301703رمز المادة 

 :التربية الرياضيـة القسم  :( ساعات3) عدد الساعات المعتمدة 

 :األول الفصل الدراسي  :)اليوجد المتطلب السابق )إن وجد 

 :ثنيناال  6.30 – 3.30: وقت المحاضرة 2018-2017العام الجامعي 

 :ماجستير -دراسات عليا مستوى المادة  :بني هاني محمد زين العابدين د. أ. اسم المدّرس 

 :اختياريإجباري صفة المادة   ،  :االثنين(  12.30-11) الساعات المكتبية 

 االربعاء( 9.30-12.30)                            

 

  ثانياً: أهداف المادة الدراسية )األهداف المعرفية والسلوكية والمهارية(

 .أن يتتبّع الطالب التطّور التاريخي لعلم االجتماع العام والرياضي 

  الرياضي.أن يتعّرف الطالب على المصطلحات والمفاهيم والمرتبطة في علم االجتماع 

 .أن يتعّرف الطالب على مفهوم الجماعات الرياضية 

 .أن يتعّرف الطالب على  دور الرياضة في التنمية االجتماعية 

 أن يتعّرف الطالب على الثقافة الرياضية 

  أن يتعّرف الطالب على القيم الرياضية في المجتمع 

 

 ً  (وزعة على األسابيعالخطة التفصيلية للمادة الدراسية ومصادر التعلم م: ) ثالثا

ع
بو

س
أل
ا

 

 الموضوعات

 )الموضوع، الدرس، الوحدة(
 المصادر والمراجع المطلوبة

 ( 1األسبوع )

 

 مقدمة علم االجتماع / البحث العلمي
 .1996( ،الكويت 16والمجتمع / د .امين الخولي عالم المعرفة ،العدد ) الرياضة. 1

واخرون ،دار الشروق للنشر ،عمان  اويالمدخل الى علم االجتماع / فهمي الغز .2

،2006 

 1998سيكولوجية الجماعات الرياضية / محمد حسن عالوي ،القاهرة ، .3

عبد الحفيظ ،د . مصطفى باهي ، ،القاهرة  إخالص. االجتماع الرياضي / د . 4

،2004 

 (2األسبوع )

 

 النظريات االجتماعية و التبادلية

 ابن خلدون 

 ( 3األسبوع )

 

 االجتماعي التفاعل

 التنشئة االجتماعية 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
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 (4األسبوع )

 

 نظريات التغير والحراك االجتماعي

 النظريات الوظيفية والوظائف االجتماعية 

القيادة الرياضية، محمد الششتاوي، مؤسسة عالم الرياضة للنشر،  سيكولوجية. 5

 .2014، القاهرة 

. سيكولوجية الجماعة والجماعات الرياضية، وفاء درويش، مؤسسة عالم الرياضة 6

 .2014للنشر، 

. الرياضة والتربية االجتماعية، مصطفى السايح،دار الوفاء للطباعة 7

 .2007والنشر،

 .2009. علم اجتماع التربية المعاصر، نعيم جعنيني، دار وائل للنشر، عمان،8

 .2005محمد الحسن، دار وائل للنشر، عمان، إحسان. علم االجتماع التربوي، 9

محمد الحسن، دار وائل للنشر،  إحسان. مبادئ علم االجتماع الحديث، 10

 .2009عمان،

محمد الحسن، دار وائل للنشر،  إحسان. المدخل الى علم االجتماع ، 11

 .2009عمان،

 .2005الحسن، دار وائل للنشر، عمان، محمد إحسان ،االجتماع الرياضي علم. 12

. أسس علم االجتماع الرياضي، إحسان محمد الحسن و كامل طه لويس، بغداد، 13

1990. 

مصطفى السايح، دار الوفاء  ياضية،الرياضي في التربية الر اع. علم االجتم14

 .2007للنشر، 

تاب . االجتماع الرياضي، إخالص عبد الحفيظ و مصطفى باهي، مركز الك15

 .2004للنشر، 

. علم االجتماع التربوي، السيد علي شتا و فادية الجوالني، مكتبة االشعاع الفني، 16

1997. 

 .2002. علم االجتماع التربوي الرياضي، اياد العزاوي و مروان عبد المجيد،  17

 (5األسبوع )

 

 الرياضة والعدوان والعنف المجتمعي

 الرياضة االجتماعية للمعاقين 

 (6األسبوع )

 

 علم االجتماع واإلعالم الرياضي 

 والمجتمعالقيم االولمبية 

 (7األسبوع )

 

 التكيف االجتماعي 

 نظريات الصراع االجتماعي

 (8األسبوع )

 

 الرياضة للجميع 

 التماسك االجتماعي

 (9األسبوع )

 

  

 االمتحان النصفي

 (10األسبوع )

 

 الرياضة والتنمية االجتماعية 

 الثقافة الرياضية

 (11األسبوع )

 

 الطبقات االجتماعية

 التعصب الرياضي 

 (12األسبوع )

 

 وقت الفراغ والترويح 

 المشكالت االجتماعية

 (13األسبوع )

 

 الضبط االجتماعي

 العالقات االجتماعية 

 (14األسبوع )

 

 الدين والمجتمع

 القيادة وعلم االجتماع

 (15األسبوع )

 

 تقديم وعرض الدراسات العلمية

 (16األسبوع )

 

 الدراسات العلميةتقديم وعرض 

 

 

 

 رابعاً: طرائق واستراتيجيات التدريس المتبعة في تنفيذ الخطة الدراسية: 
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No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 محاضرات نظرية 1

 مناقشات 2

 عصف ذهني 3

 فيديو  عرض ومشاهدة 4

 تقارير وأوراق عمل 5

 وسائل تعليمية خاصة )لوحات وصور إرشادية( 6

 

 

 (تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسيخامساً: أساليب التقويم:) 

No مالحظات )%( نسبة الدرجة إلى درجة  التقييم النهائي طبيعة التقييم 

 أألسبوع السادس %30 اختبار نصفي 1

 أألسبوع الثاني عشر %15 ورقة بحثية 2

  %15 علميةدراسة  3

  %40 اختبار نهائي 4

  (%100) المجموع الكلي

 

ً سادس  إرشادات عامة:  ا

No  ................،سياسة الحضور والغياب، التغيب عن االمتحانات، قبول األعذار 

 من المحاضرات %85على الطالب حضور ماال يقل عن  1

 مع العذر المقبول حسب األنظمة والتعليمات %20عذر ولغاية فقط من المحاضرات دون  %15يسمح للطالب التغيب عن  2

 كل من يتغيب عن أي اختبار  دون عذر مقبول ، ال يحق له المطالبة بإعادة االختبار  3

 على كل طالب إحضار عذر رسمي )خّطي(عند التغيّب عن المحاضرة ويتم االحتفاظ بصورة عنه ضمن ملف أعذار الطلبة 4

 

 

ً سا  معلومات أكاديمية:  بعا

 العام الجامعي الفصل الدراسي الرتبة األكاديمية اسم المدرس

 2018-2017 األول أستاذ  د. زين العابدين  محمد بني هانيأ.

 


