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 جتماع مبادئ علم اال: مفردات مقرر                                                                                                         جامعة الملك سعود  

 ه1439-38السنة الدراسية:                     كلية اآلداب                                                                                                            

 األولالفصل الدراسي:                         قسم الدراسات االجتماعية                                                                                          

    

  

 معلومات المحاضر:

  رنده المليفيأ.   االسم

 1-12األحد والثالثاء والخميس من  الساعات المكتبية

 ( 52الدور الثالث )  رقم المكتب

 ralmelifi@ksu.edu.sa البريد اإللكتروني
 

أعتذر عن استقبال أي إيميل، *  

 عدا اإليميل الجامعي الرسمي مع ضرورة ذكر) االسم والمقرر (

 

 

 معلومات المقرر:

                 علم االجتماع مبادئ  اسم المقرر

 49323 الشعبة

 جمع 101 المقررورمز رقم 

 عالقته لىإ باإلضافة وأهدافه ونشأته االجتماع علم وأهمية والمجتمع االجتماع بعلم التعريف لىإ المقرر يهدف توصيف المقرر

. له المؤسسين العلماء أهم ذكر مع األخرى اإلنسانية بالعلوم  

 التعريف  كذلك االجتماعي، والتغير المجتمع في االجتماعي والتدرج االجتماعي بالبناء تعريفويهدف أيضا إلى ال

 االجتماع، علم نظريات هي وما  لها، المكونة الثقافية واألنماط ومكوناتها خصائصها هي ما و ووظائفها بالثقافة

.  المجتمع داخل االجتماعية والمشكالت النظم لىإ اإلشارة مع  
 

نواتج التعلم 
)المنصوص عليها في 

 توصيف المقرر(

 

 .م2009 الشقري، مكتبة المعاصر، االجتماع علم في نظرة الحميد، عبد سلوى الخطيب، الرئيسيةالكتب 

المراجع التكميلية 

 )إن وجد(

 

 :طرق التقييم

 تاريخ التغذية الراجعة تاريخ التقييم تقسيم الدرجات النوع
 )تزويد الطالبات بالنتيجة(

 االختبار بأسبوعينبعد  4/2/1439 درجة 20 اختبار شهر األول

 بعد االختبار بأسبوعين 10/3/1439  درجة 20 اختبار شهر الثاني

 دراسة حالةمناقشة 
المالحظة،  مجتمع ما بطريقة ليتحلتقوم الطالبة ب

وذلك بتطبيق مفاهيم ونظريات المنهج. مع 

توضيح نوع المجتمع الذي تمت مالحظته، وطبيعة 

نشاطه، وأنماط تفاعالت أفراده وعالقاتهم مع 

 بعضهم البعض.

  درجة 20

 
 

 
 

  

درجة 40 اختبار نهائي  
  التاريخ في لوحة إعالنات القسم

 مذكرة إضافية 

 االختبارات()مثال: شروط إعادة 

  *مالحظة هامة

يمنع تماماً إعادة االختبار ألي طالبة، وفي حال تعرض الطالبة لظرف صحي"فقط يمنعها"من أداء 

 االختبار، البد من إرفاق تقرير بحالة الطالبة من المستشفى مع العذر الطبي.
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 قوانين المحاضرة:

 .السماعات أو النظارات الشمسية ثناء المحاضرة كذلكأالكاب  أو ةرتداء العباءايمنع  -1

 أو مذاكرة وأداء متطلبات المقررات األخرى. أو الكتابية جوال والمحادثات الجانبيةالنشغال باال يحضر -2

3-  ً للمرة وعند تكرار التأخير  )ت( تأخير للطالبة في الكشف وتدوينبداية المحاضرة. دقائق من  7عند التأخر بعد مرور يتم إنذار الطالبة أوالً شفهيا

 ب.احتساب غيايتم  الثانية

4-  ً  الخروجوعند تكرار ، (خ) للطالبة خروج في الكشف تدوينوأو عروض الطالبات.  قبل انتهاء المحاضرة خروجعند ال يتم إنذار الطالبة أوالً شفهيا

 ب.احتساب غيايتم  للمرة الثانية

 

 الخطة األسبوعية

 العنوان األسبوع
 التعريف بالمقرر 1

بالمقرر وشرح مفردات المادة واالتفاق على مواعيد االختبارات  التعريف 2

 ومتطلبات المقرر.

 االجتماع علم هو ما - 3

 المجتمع هو ما -

 إميل كونت، أوجست ، خلدون ابن) االجتماع لعلم المؤسسين العلماء أهم -

 ( كايم، كارل ماركس دور
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 االجتماع لعلم والعلمية العملية األهمية -

 :    االجتماعي البناء  

 العالقات) االجتماعي بالبناء المتصلة والمفاهيم االجتماعي البناء -

 (.والدور المكانة االجتماعي، االجتماعية،التفاعل

 4/2/1439اختبار الشهري األول    6

   االجتماعي التدرج 7

  االجتماعي التدرج تعريف -

 الطوائف نظام -

   بالتدرج المتصلة الرئيسية المفاهيم -

 االجتماعية النظريات - 8

 الثقافة - 9

 التغير االجتماعي 10

 10/3/1439   اختبار الشهري الثاني 11

 االجتماعية التنشئة 12

 مراجعة 13

 استفسار الطالبات عن المنهج واالختبار النهائي 14

 

  

 

إعداد/ أ.رنده المليفي                                                                                                                           

  
 تمنياتي الصادقة للجميع بالنجاح 

 وترم حافل بالنشاط واإلنجاز
☺                                                                                           

  

                                
 


