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 معلومات المحاضر:

 رنده المليفي أ.   االسم

  1-12الخميس من األحد والثالثاء و الساعات المكتبية

 ( 52الدور الثالث )  المكتب رقم

 

 البريد اإللكتروني

 
ralmelifi@ksu.edu.sa 

 

أعتذر عن استقبال أي إيميل، *  

 عدا اإليميل الجامعي الرسمي مع ضرورة ذكر) االسم والمقرر (

 

 

 معلومات المقرر:

 قتصادي                  علم االجتماع اال اسم المقرر

 49328 الشعبة

 جمع 330 المقررورمز رقم 

تعريف الطالبة بعلم االجتماع االقتصادي /المرجعية التاريخية لنشأة علم االجتماع االقتصادي / النظريات المدارس الفكرية والتيارات  توصيف المقرر

التنظير التنموي في بعده  السياسية لعلم االجتماع االقتصادي. التمييز بين انواع األنظمة االقتصادية عالميا وعربيا ومحليا, التعرف على

 االقتصادي واالجتماعي, التعرف على االشكاليات االقتصادية المعاصرة مثل الفقر ,البطالة , تمكين المرأة واألزمة االقتصادية العالمية

ر القدرة على التحليل الراهنة. يهدف المقرر ايضا إلى تعليم الطالبة الكيفية العلمية لفهم العالقة بين االقتصاد والمجتمع بجانب تطوي

 .االجتماعي للعمليات االقتصادية األساسية  كاإلنتاج والتبادل واالستهالك وتقسيم العمل والتوزيع

نواتج التعلم 

)المنصوص عليها في 

 توصيف المقرر(

 من أهداف المقرر

تعريف الطالبة بماهية علم االجتماع االقتصادي وأهميته.-1  

دراسة المفاهيم األساسية والنظريات المتعلقة بعلم االجتماع االقتصادي. -2  

 تتعرف الطالبة على العالقة بين علم االجتماع االقتصادي والعلوم األخرى والتأثير المتبادل بينهم على المجتمع-3

ع االجتماعيتحلل الطالبة اثر العمليات االقتصادية من إنتاج واستهالك ..الخ  مع ربطها بالواق-4  

 علم اجتماع الحياة االقتصادية، د.عبيد آل مظف.-1 الكتب الرئيسية

 علم االجتماع االفتصادي، د.حسان الحسن.-3         مدخل إلى علم االجتماع االقتصادي، د.موضي الشمري.ال-2

المراجع التكميلية 

 )إن وجد(

 

 :طرق التقييم

 تاريخ التغذية الراجعة  تاريخ التقييم تقسيم الدرجات النوع

 )تزويد الطالبات بالنتيجة(

 بعد االختبار بأسبوعين 6/2/1439 درجة 20 شهر األولاختبار 

 بعد االختبار بأسبوعين 12/3/1439 درجة 25 شهر الثانياختبار 

 مناقشة موضوع

تختار الطالبة ظاهرة أو سلوك أو موقف  

في اقتصادي ذو قيمة تتناوله الطالبة  

 10 أفكار رئيسية مع التركيز على 

 االستفادة منها.

( استنتاج تفسير، اقتراح، تحليل، نقد،)  ب 

ربطه مع ضرورة حسب رؤية الطالبة 

 بمفاهيم ونظريات المنهج.

 الطالبة + وجود نموذج معايير تقييم

.يف علم االجتماع االقتصاديلكلت  

 
 
 
 

درجة 15  
 
 
 

 
 
 
 

26/3/9143  

 

درجة 40 اختبار نهائي   التاريخ في لوحة إعالنات القسم 

 مذكرة إضافية 

 )مثال: شروط إعادة االختبارات(

  *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:

 .النظارات الشمسية ثناء المحاضرة كذلك السماعات أوأالكاب  أو ةرتداء العباءايمنع  -1

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

 )ت( تأخير للطالبة في الكشف تدوينو. بداية المحاضرةدقائق من  7ر بعد مرورعند التأخ يتم إنذار الطالبة أوالً شفهياً  -3

 ب.احتساب غيايتم  للمرة الثانيةوعند تكرار التأخير 

4-  ً  للطالبة خروج في الكشف تدوينو. أو عروض الطالبات قبل انتهاء المحاضرة خروجعند ال يتم إنذار الطالبة أوالً شفهيا

 ب.غيا احتسابيتم  للمرة الثانية الخروجوعند تكرار  ،(خ)

 

 الخطة األسبوعية

 العنوان األسبوع
 التعريف بالمقرر 1

 التعريف بالمقرر وشرح مفردات المادة واالتفاق على مواعيد االختبارات ومتطلبات المقرر. 2

 الجذور التاريخية لنشأة علم االجتماع االقتصادي، مفهومه ومجاالته وأهداف دراسته. 3

 االقتصادي بالعلوم االجتماعية األخرى()عالقة علم االجتماع  4

 التعريف بالتمايز القائم بين علم االجتماع وعلم االقتصاد وعلم االجتماع االقتصادي.  

  

 لعلم االجتماع االقتصادي النظرية االجتماعيةاإلسهامات  5

26/10/2017الموافق   6 6/2/9143اختبار الشهر األول    

 

 تكملة اإلسهامات النظرية االجتماعية لعلم االجتماع االقتصادي.  7
 

 األنظمة االقتصادية المعاصرة/الرأسمالية/االشتراكية/االقتصاد اإلسالمي   8

ةاألنماط االقتصادية التقليدي  
 

 تكملة األنظمة االقتصادية المعاصرة/الرأسمالية/االشتراكية/االقتصاد اإلسالمي.   9

االقتصادية: االستهالك، التوزيع، اإلنتاج.....العمليات   

 

 التنمية والتخطيط، مجتمع المعرفة والتنمية االقتصادي أو البشرية.  10
 

 30/11/2017الموافق  12/3/1439اختبار الشهر الثاني  11

  قتصادية واجتماعية معاصرة البطالة.قضايا ا 12

.اقتصادية واجتماعية معاصرة الفقرقضايا  13  

تغذية راجعةتطبيقات على المجتمع السعودي.  14  

 

 إعداد/ أ.رنده المليفي

 
 تمنياتي الصادقة للجميع بالنجاح 

 وترم حافل بالنشاط واإلنجاز 

☺                                                                       

 


