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المقدمــــــــة

ــم  ــر عل ــم االجتمــاع والخدمــة االجتماعيــة فــي عــام )1432-1431هـــ(، ويعتب أنشــئ قســم عل
االجتمــاع والخدمــة االجتماعيــة فــي المجتمعــات الراهنــة مــن أهــم المجــاالت المعرفيــة العلميــة 
ــوم اإلنســانية المختلفــة ، كمــا أن هــذه  ــاة اإلنســانية وأنشــطتها ومــن معــارف العل ــًة بالحي صل
العلــوم جميعهــا ؛ ال يمكــن أن يرقــى تحليلهــا وفهمــا لمجاالتهــا الخاصــة دون العمــق االجتماعــي 

والرؤية التي يتيحها علم االجتماع والخدمة االجتماعية .

لقــد تبلــور فــي ســيرورة تطــور علــم االجتمــاع والخدمــة االجتماعيــة الحديــث والمعاصــر نشــاطان 
كبيران:

نشاط معرفي علمي

 يهتم بالبحث االجتماعي الرامي إلى اكتشــاف 
أســباب وآليــات وقوانيــن التغيــر االجتماعــي 
والظواهــر والمشــكالت االجتماعيــة، ويســعى 
الموضوعيــة  العلميــة  النظريــات  إنشــاء  إلــى 

المفسرة للسلوك االجتماعي.

نشاط مهني تطبيقي

للمجتمــع  المباشــرة  بالخدمــة  يقــوم 
ومؤسســاته االجتماعيــة علــى اختــالف أنواعها 
باالعتمــاد علــى مجــاالت العمــل فــي الخدمــة 

االجتماعية والعمل االجتماعي.

ومــن هــذا المنطلــق وحرًصــا مــن جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل ممثلــة بكليــة اآلداب علــى 
التميز االكاديمي وطرح كل ما يخدم المجتمع الســعودي، قامت باســتحداث برنامج البكالوريوس 
فــي علــم االجتمــاع والخدمــة االجتماعيــة فــي عــام )1432-1431هـــ( لتأهيــل كــوادر وطنيــة ملمــة 
بالعمــق االجتماعــي وقوانينــه، وقــادرة علــى ممارســة المهنــة وخدمــة المجتمــع والبحــث العلمــي، 
ــة الســعودية  ــة للمملكــة العربي ــة الوطني ــق أهــداف الرؤي ــى تحقي وفــي ضــوء حــرص القســم عل
2030م، فقــد عمــل علــى تطويــر الخطــة الدراســية لبرنامــج البكالوريــوس، وعليه تــم فصل وتطوير 
برنامــج البكالوريــس فــي علــم االجتمــاع لمــا يلبــي احتياجــات ســوق العمــل ويواكــب مســتحدثات 

في التخصص حيث تم اعتمادها وإجازتها رسميا في عام )1442 - 2021(.
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الرؤية والرسالة واألهداف

رؤية البرنامج

رسالة البرنامج

أهداف البرنامج

ــًا  ــًا ومهني ــزة معرفي ــاءات متمي ــاء كف بن
فــي مجــال علــم االجتمــاع، واالرتقــاء 
بالبحــث العلمــي وفــق معاييــر الجــودة 

ضمن شراكة مجتمعية فاعلة.

توظيــف مهــارات البحــث العلمــي فــي 
ــق  ــة وتحقي حــل المشــكالت المجتمعي

االستقرار االجتماعي. 

مــن  االجتماعــي  المــال  رأس  تنميــة 
خالل برامج تنموية للموارد البشرية.

الوطنيــة  القطاعــات  مــع  التعــاون 
الحكوميــة واألهليــة الســتحداث فرص 
للعمل تتوافق مع مخرجات البرنامج.

علميــة  بكفــاءات  المجتمــع  تزويــد 
مهنيــة متخصصــة فــي علــم االجتمــاع 

والعمل االجتماعي.

المواطنــة  وقيــم  االنتمــاء  تعزيــز 
والمسؤولية االجتماعية.

مــع  العالميــة  الشــراكة  تنشــيط 
والتعليميــة  البحثيــة  المؤسســات 

الرائدة في مجال علم االجتماع.

لكافــة  العلميــة  االستشــارات  تقديــم 
فئات المجتمع ومؤسساته.

1
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تحقيق التميز في المجال البحثي والعمل االجتماعي محليًا واقليميًا وعالميًا.

اعداد متخصصين معرفيًا و مهارًيا واالرتقاء بالبحث العلمي وفق معايير الجودة 
ضمن شراكة مجتمعية فاعلة
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الهيكل التنظيمي

رئيسة القسم

اللجنة الطالبية

لجنة أعضاء هيئة التدريس

لجنة الدراسات العليا

لجنة البحث العلمي واالبتكار

لجنة التوعية وخدمة المجتمع

لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي

اللجنة العلمية

لجنة تطوير البرامج االكاديمية

لجنة جودة االختبارات والتقويم

سكرتارية القسم
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الفرص الوظيفية ومجاالت العمل للخريجة

المجال االجتماعي

المجاالت المهنية

إضافة إلى العمل في المجاالت الحكومية التالية :

الصحة، التعليم العالي، العدل، اإلعالم، الشؤون البلدية 
والقروية، حقوق اإلنسان، مراكز البحوث االجتماعية في 

قطاعات الدولة المختلفة.

مجال التربية والتعليم

المجال األمني

مجاالت القطاع الخاص 

مؤسسات المجتمع المدني 

يمكن لخريجة برنامج بكالوريوس اآلداب في علم االجتماع العمل في المجاالت التالية: 

مجاالت العمل
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الفرص الوظيفية

مشــــــرف معلـــــم 

عضـــــــو مرشـــــــد

باحــــــــثأخصائي

علــم  فــي  البكالوريــوس  برنامــج  لخريجــي  “النمطــي”  الوظيفــي  الوصــف  يشــمل 
االجتمــاع حســب تصنيــف الوظائــف فــي الخدمــة المدنيــة الصــادرة بمقتضــى المــادة 

)14/أ( من نظام الخدمة المدنية رقم )82( لسنة 2013:

ــة متكــررة  ــة مســميات وظيفي ــى / الثاني ــة األول المــادة )15(: لعــدد مــن وظائــف الفئ
تحددهــا الداللــة الوظيفيــة والتعريــف اإلجرائــي وطبيعــة عمــل الدائــرة، ويجــوز القيــاس 

عليها في تسمية وظائف أخرى وعلى النحو التالي:

)مشــرف تدريب، مشــرف دورات مهنية، مشــرف 
طالبيــة،  نشــاطات  مشــرف  مهنيــة،  ســالمة 
طالبيــة،  شــؤون  مشــرف  عملــي،  مشــرف 

مشرف ميداني، مشرف حضانة، ..... إلخ(. 

)معلم أكاديمي ....الخ(.

)عضو مناهج، عضو قسم، .....إلخ(. )مرشد تربوي، مرشد نفسي، .....إلخ(.

)أخصائــي تأمينــات اجتماعيــة، أخصائــي 
بيئة، أخصائي اجتماعي،.... إلخ(.

إحصائــي،  باحــث  اقتصــادي،  )باحــث  وتشــمل 
باحث تطوير إداري، باحث اجتماعي،.... إلخ(.
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المبــادرات . 1 فــي  والمســاهمة  االجتماعيــة.  والمســؤولية  المواطنــة  وقيــم  االنتمــاء  تعزيــز 
التنمويــة والحفــاظ علــى االقتصــاد والبيئــة والمحيــط الجغرافــي واإلنســاني بمــا يحقــق أهداف 

التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030م.

التصــرف فــي ضــوء النزاهــة األكاديميــة والمصداقيــة والعدالــة، وتقبــل مبــدأ المراجعــة . 2
بالمعاييــر  الوعــي وااللتــزام  بالمســؤولية االجتماعيــة ضمــن ســياق  والمشــاركة والتحلــي 

والقيم األخالقية للسلوك المهني في مجال العمل.

الفكريــة . 3 االجتمــاع ونظرياتــه ومناهجــه ومدارســه  علــم  فــي  المعمقــة  المعرفــة  امتــالك 
واتجاهاتــه العلميــة الحديثــة واإللمــام المعرفــي الواســع بتطبيقاته ومجاالتــه وعالقته بالعلوم 

األخرى.

ــة فــي علــم االجتمــاع مــن خــالل . 4 ــة فــي ضــوء المســتجدات الحديث ــة التطــورات العلمي مواكب
التطويــر  الذاتــي والتعلــم المســتمر، وتوظيــف النظريــات االجتماعيــة فــي الدراســات والبحــوث 

التطبيقية الميدانية.

ممارســة مهــارات التفكيــر النقــدي واإلبداعــي ومهــارات الــذكاء العاطفــي فــي معالجــة القضايــا . 5
وحــل المشــكالت االجتماعيــة والســكانية واتخــاذ القــرارات البنــاءة فــي تحليــل الظاهــرات 

السلوكية االجتماعية.

القــدرة علــى قيــادة العمــل الجماعــي مــع إبــداء المرونــة والحــوار فــي التأطيــر  المعرفــي  . 6
والتطبيق المهني في البحث  االجتماعي.

التواصــل والشــراكة العالميــة مــع المؤسســات البحثيــة والتعليميــة المحليــة واإلقليميــة . 7
والعالميــة الرائــدة فــي مجــال علــم االجتمــاع والتبــادل المعرفــي والتعــاون فــي المجــال البحثــي 

والمهني.

اســتخدام  تقنيــة المعلومــات واألنظمــة وقواعــد البيانــات الرقميــة والبرامــج اإلحصائيــة . 8
الحديثة والمهارات العددية

خصائص خريجي البرنامج
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مخرجات تعلم البرنامج

العلــم  االجتماعيــة ونشــأة  والمبــادئ والمفاهيــم واألســس  الحقائــق  الطالــب  يحــدد  أن 
ــة والمعاصــرة  ــة الرئيســة الحديث ــة األخــرى، واالتجاهــات النظري ــه بالعلــوم االجتماعي وعالقت

في علم االجتماع.

أن يوظــف الطالــب النظريــات، والمداخــل العلميــة فــي تحليــل مجــاالت علــم االجتمــاع 
التطبيقية والمبادرات التنموية المجتمعية بأسلوب دقيق.

أن يطبــق الطالــب مهــارات التفكيــر الناقــد واإلبداعــي فــي حــل المشــكالت االجتماعيــة 
ومعالجة القضايا المعاصرة بأسلوب متميز. 

أن يقوم الطالب بإجراء البحوث االجتماعية واتخاذ القرارات بمنهجية علمية صحيحة.

أن يســتخدم الطالــب تقنيــة المعلومــات وقواعــد البيانــات الرقميــة واألنظمــة والبرامــج 
اإلحصائية والعددية الحديثة بإتقان.

أن يســتخدم الطالــب وســائل التواصــل الفعــال اللفظيــة والكتابيــة والرقميــة  لتبــادل الخبــرات 
العلمية والتطبيقية مع نظراءهم في الجامعات المحلية واإلقليمية والدولية األخرى. 

أن يتحمــل الطالــب مســؤولية التعلــم الذاتــي والتعاونــي فــي المهــام واألنشــطة الفرديــة 
والبرامج الجماعية  المنوطة في تخصص علم االجتماع باحترافية وشفافية عالية.

أن يطبــق الطالــب المعاييــر والقيــم األخالقيــة والمبــادئ اإلســالمية وميثــاق الســلوك 
المهني مع مؤسسات المجتمع المحلي بأمانة.

المعـــــــــــــارف

المهـــــــــــارات

القيـــــــــــــــم
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نظام الدراسة بالبرنامج

تســير الدراســة بالبرنامــج علــى نظــام المســتويات )الفصلــي( حســب الخطــط الدراســية والتــي 
تتكـــون مـــن اثنــا عشــر مســـتوى، مـــدة المســـتوى فصـــل دراســـي كامـــل، وتنتقـــل الطالبـــة مــن 

المستوى الذي يليه إذا اجتازت بنجاح مقررات ذلك المستوى.

يلـزم بدراسـة مقـررات الرسـوب مـع إمكانيـة إضافـة بعـض المقـررات مـن المسـتوى الـذي يلـي 

مستواه وفقا لما يلي:

الحد األدنى للعبء 
الدراسي

الحد األعلى للعبء 
بمجموعمدة الدراسة بالبرنامجالدراسي

147 وحدة دراسية4 سنوات20 وحدة دراسية 14 وحدة دراسية

يحـدد عـدد المسـتويات التاليـة المسـموح بتسـجيل مقـررات منهـا بمسـتويين فقـط وإذا تعـذر 
إكمـال المحـددة يكتفـي بمـا توفـر، وباإلمـكان الحصـول علـى ثالثـة سـنوات مـن خـالل فصليـن 

دراسـيين، إضافـة الـى فصـل صيفـي، ويتـم مسـاعدة الملتحقـات بالقسـم مـن خـال االرشـاد 
األكاديمي لفهم تلك األمور.

التسجيل في 
المقررات تحت 
ضوابط قيود 

الخطة الدراسية 
والجدول

ان ال يكــون هنــاك 
تعــارض فــي جــدول 
الطالــب ســواء فــي 

المحاضــرات او التماريــن 
او العملي

ان يربط العبء 
الدراسي بمعدلة 

التراكمي )14-20( 
وحدة دراسية

عدم التسجيل في 
مقرر دون اجتياز 
المتطلب بنجاح
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القبول والدعم الطالبي

أن تحقـق الطالبـة الشـروط العامـة للقبـول فـي الجامعـات السـعودية حسـب الئحة الدراسـة 
واالختبارات.

أن تحقـــق الطالبـــة الشـــروط الخاصـــة بالقبـــول فـــي جامعـــة االمام عبـــد الرحمـــن بـــن فيصـــل 
حسب ما يقره مجلس الجامعة في كل عام دراسي.

أن تحقـق الطالبـة الشـروط الخاصـة بالقبـول فـي البرنامـج حسـب معاييـر المنافسـة المقـرة 
مــن مجلــس الجامعــة ولجنــة الخطــط والنظــم الدراســية فــي كل عــام دراســي.الخطة الدراســية 

للبرنامج

وجــود لجنــة اإلرشــاد األكاديمــي فــي القســم .) يكــون أعضــاء هيئــه التدريــس موجوديــن فــي 
أوقــات كافيــة ومحــددة ، ومعلنــة لتقديــم المشــورة والمســاعدة للطــالب عبــر آليــات متنوعــة 

مباشرة وإلكترونية(.

وجود لجنة اإلرشاد األكاديمي في وحدة الكلية.

تحديــد عضــو هيئــة تدريــس لإلرشــاد األكاديمــي لمجموعــة معينــة من الطالب وفقًا لســاعات 
مكتبيــة محــددة. وإعــداد ملــف خــاص بــكل طالــب يحتــوي علــى جميــع البيانــات الالزمــة 
ــم  ــرج بهــدف المســاندة وتقدي ــى التخ ــا بالبرنامــج وحت ــذ التحاقه ــة ســير دراســتها من لمتابع

العون الالزم عند الحاجة( .

تقديــم برامــج تهيئــة مــن قبــل أعضــاء هيئــة تدريــس البرنامــج للطــالب الجــدد مــع بدايــة كل 
عام دراسي لتوضيح كل ما يتعلق بالبرنامج.

شروط االلتحاق بالبرنامج

برامج توجيه والتهيئة للطالب الجدد 

خدمات اإلرشاد : )األكاديمي، المهني، النفسي، االجتماعي(
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التواصــل المســتمر بوســاطة االيميــل الخــاص) البريــد االلكترونــي( ، والتواصــل اإللكترونــي 
مع الطالب عبر نظام البيبول سوفت ووسائط البيئة االفتراضية أو البالك بورد .

التخطيط للقاءات الدورية والمستمرة لمناقشة قضايا أكاديمية.

يتــم مراعــاة الطــالب ذوي االحتياجــات الخاصــة عنــد وضــع الجــداول الدراســية وتكييــف 
القاعات والمصاعد والحمامات للتوافق مع احتياجاتهم.

يتــم حصــر أســمائهم والرفــع بهــا إلــى وكيــل الكليــة للشــؤون األكاديميــة للتواصــل معهــم 
ومعرفة احتياجاتهم التعليمية.

توفير برامج االرشاد األكاديمي والدعم الطالبي للطالب ذوي االحتياجات الخاصة.

يتــم تطويــع االختبــارات وأدوات التقويــم لتناســب الطــالب ذوي االحتياجــات الخاصــة طبقــا 
لسياسات التقويم واالختبارات المعتمدة

الدعم الخاص : ) بطيئو التعلم، األشخاص ذوي اإلعاقة، الموهوبون ......(
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مكونات الخطة الدراسية

الخطة الدراسيــــة

الساعات عدد المقرراتإجباري / اختياريمكونات الخطة الدراسية
النسبة المئويةالمعتمدة

متطلبات الجامعة
%5109.80إجباري

---اختياري

متطلبات الكلية
%243.92إجباري

%243.92اختياري

متطلبات البرنامج
%377573.53إجباري

%221.96اختياري

%132.9إجباريمشروع التخرج

التدريب الميداني
%243.92إجباري/ سنة االمتياز

أخرى
5

24
7

%51126100اإلجمالي
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الهيكل التنظيمي للخطة الدراسية

مدخل إلى علم اإلجتماع
SOC-202

تاريخ الفكر االجتماعي
SOC-201

المحتمع السعودي
SOC-21

علم االجتماع الصناعي
SOC-403

مناهج البحث 
االجتماعي
SOC-305

علم االجتماع العائلي
SOC-203

مصطلحات ونصوص اجتماعية
باللغة االنجليزية )1(

SOC-207

األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية
SOC-208

علم االجتماع االقتصادي
SOC-402

علم اجتماع السياحة والترفيه
SOC-412

مصطلحات ونصوص اجتماعية
باللغة اإلنجليزية )2(

SOC-301

علم النفس االحتماعي
SOC-204

المستوى الرابع

علم اجتماع السكان
SOC-206

علم اإلجتماع القانوني
SOC-212

علم اجتماع الشيخوخة
SOC-413

مشروع التخرج
SOC-408

النظريات االجتماعية 
الكالسيكية )1(

SOC-302

علم اجتماع اإلنترنت
SOC-209

جغرافية المملكة العربية
السعودية )ك(
GEOG-253

التغير االجتماعي
SOC-414

اإلعجاز في الكتاب والسنة )ك(
ISLM-351

تاريخ وحضارة المملكة العربية
السعودية )ج(
HIST 281

اإلحصاء االجتماعي التطبيقي
SOC-210

المسئولية االجتماعية والعمل التطوعي
SOC-404

استخدام الحاسب في البحوث االجتماعية
SOC-304

ريادة األعمال )ج(
BUS 381

األمن االجتماعي
SOC-415

علم االجتماع التطبيقي
SOC-311

النظريات االجتماعية المعاصرة )2(
SOC-312

التدريب الميداني )2(
SOC-313

علم اجتماع التنمية
SOC-307

علم االجتماع السياسي
SOC-309

علم اجتماع الشباب
SOC-406

تدريب ميداني )1(
SOC-306

تصميم وتنفيذ البحوث االجتماعية
SOC-401

علم اجتماع البيئة
SOC-310

المشكالت االجتماعية
SOC-407

علم اجتماع االنحراف والجريمة
SOC-303

علم اجتماع االعالم
SOC-405

علم االجتماع الحضري
SPC-308

علم اجتماع التنظيم
SOC-409

علم اجتماع العمل
SOC-410

علم اجتماع المعرفة
SOC-411

علم االجتماع الطبي
SOC-205

اإلخالق والقيم اإلسالمية )ج(
 ISLM 282

مدخل إلى األعالم )ك( 
Media-251

الحضارة اإلسالمية )ك(
HIST-352

علم اجتماع المستقبل
SOC-481

اللغة اإلنجليزية )3()ك(
ENGL-252

السلوك االجتماعي )ك(
SOCS-353

علم اجتماع إدارة االزمات
SOC-482

اختياري
 1

من 
2

اختياري
 1

من 
2

اختياري
 1

من 
2

المستوى الخامس

المستوى التاسع

المستوى السابع

المستوى الحادي عشر

المستوى السادس 

المستوى العاشر 

المستوى الثامن

المستوى الثاني عشر
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التوصيف المختصر للمقررات الدراسية

رمز ورقم 
الساعات اسم المقررالمقرر

وصف المقررالمعتمدة

المستوى الرابع

SOC
202 

مدخل إلى  علم 
االجتماع

 Introduction to
Sociology

3

يســتعرض المقــرر التــراث النظــري لنشــأة علــم االجتمــاع ومفاهيمــه 
ووظائفــه فــي المجتمــع وعالقتــه بالعلــوم األخــرى، أهــم رواده، 
مجاالتــه، منهــج دراســة الظواهــر والنظــم االجتماعيــة وبناءهــا، 
مفهــوم  العمليــات االجتماعيــة، خصائصهــا، نماذجهــا، مفهــوم 
أنماطــه،  االجتماعــي،  التغيــر  خصائصهــا،  عناصرهــا،  الثقافــة، 

مراحلــه، مجاالتــه .

SOC
203

علم االجتماع 
العائلي

  Family of
Sociology

3

أهدافــه   العائلــي،  االجتمــاع  علــم  مفهــوم  المقــرر  هــذا  يتنــاول 
مجاالتــه، ماهيــة األســرة، خصائصهــا، أنماطهــا، أشــكالها، نظــم 
الــزواج عبــر الثقافــات ، مشــكالت األســرة فــي المجتمــع الســعودي، 
األســرة،   ودراســة  العائلــي  االجتمــاع  علــم  فــي  النظريــة  األطــر 
المتغيــرات التكنولوجيــة الحديثــة وأثرهــا علــى األســرة الســعودية 
والعربيــة ، عــرض لنمــاذج تطبيقيــة للظواهــر األســرية المســتحدثة.

SOC
204

علم النفس 
االجتماعي
 Social 

Psychology
3

يتناول المقرر مفهوم علم النفس االجتماعي، نشأته وأهميته 
وتطوره، عالقته بفروع العلم األخرى،  الجماعة ودينامياتها، مناهج 

البحث في علم النفس االجتماعي، األطر النظرية واالتجاهات 
االجتماعية ومقاييسها، المحددات الدافعية للسلوك اإلنساني، 

التفاعل بين الوراثة والبيئة، التنشئة االجتماعية، التفاعل االجتماعي، 
المعايير والقيم واألدوار االجتماعية، سيكولوجيا القيادة، نماذج 

تطبيقية في علم النفس االجتماعي مثل السلوك العدواني 
والتعصب والعنف الموجه نحو الطفل والمرأة..
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SOC
205 

علم االجتماع 
الطبي

 Medical
Sociology

3

ــه  ــه ، مجال ــي، طبيعت ــم االجتمــاع الطب ــم عل ــوي المقــرر مفاهي يحت
ــم االجتمــاع  ،أهدافــه ومشــكالته . والمداخــل السوســيولوجية لعل
الطبــي: الصحــة والمــرض. والتحليــل البنيــوي الوظيفــي للمؤسســة 
تقنياتهــا   ، اهدافهــا   ، مفهومهــا   : االجتماعيــة  العيــادة  الطبيــة. 
،وظائفهــا ومقوماتهــا ،  األمــراض االجتماعيــة والنفســية الســائدة 
االجتماعيــة  والعوامــل  الســببية  التفســيرات   ، المجتمــع  فــي 
لألمــراض. ودور العوامــل االجتماعيــة المؤثــرة فــي الصحــة والحيوية 
وطــول العمــر، ودور العوامــل االجتماعيــة المؤثــرة فــي المــرض 
العالقــة  ، طبيعــة  اجتماعــي  الطــب كمؤسســة ضبــط  والوفــاة. 
االنســانية بيــن الطبيــب والممــرض والمريــض وســبل تطويرهــا. 
المــرأة والصحــة ،الخدمــات االجتماعيــة الطبيــة ودور االختصاصــي 
العربيــة  المملكــة  فــي  الطبيــة  السياســات  فيهــا.  االجتماعــي 

الســعودية والرعايــة الطبيــة.

SOC
206

علم اجتماع السكان 
 Sociology of
 Population

3

يتنــاول المقــرر تعريــف علــم اجتمــاع الســكان مــن حيــث النشــأة 
والمفهــوم، أهــم موضوعاتــه، عالقتــه بالعلــوم االجتماعيــة األخــرى. 
كمــا يســتعرض  الفكــر الســكاني قديمــًا وحديثــًا. ويــدرس  نظريــات 
المواليــد  الســكاني:  التغيــر  الســكانية  و ظواهــر  الزيــادة  تفســير 
العمــري  التكويــن  يــدرس  كمــا  والهجــرة.  الوفيــات  والخصوبــة، 
و  والتنميــة  الســكان  بيــن  والعالقــة  الســكاني  والهــرم  والنوعــي 
التعــرف علــى مناهــج  البحــث فــي علــم اجتمــاع الســكان ويهتــم   
بدراســة اهــم المشــكالت الســكانية التــي تواجــه المجتمــع الخليجــي.

المستوى الخامس

SOC
201

تاريخ الفكر 
االجتماعي

 History of
Social Thought

3

إطــار  فــي  االجتماعــي  للفكــر  التاريخيــة  الجــذور  المقــرر  يــدرس 
ســياقه المجتمعــي والفكــري والسياســي، وتطــوره فــي الحضــارات 
الشــرقية القديمــة والمجتمعــات اإلنســانية العربيــة والغربيــة، رواد 
الممهــدة  الفكريــة  المــدارس  أهــم   ، األوائــل  االجتماعــي  الفكــر 
لظهــور علــم االجتمــاع فــي العصــر الحديــث، رواد علــم االجتمــاع 
الحديــث، االتجاهــات الكالســيكية فــي الفكــر االجتماعــي )التطــوري 
والوضعــي والوظيفــي(، تمهيــد عــن االتجاهــات الفكريــة المعاصــرة 
فــي علــم االجتمــاع )الفرنســية واأللمانيــة واالنجليزيــة واألمريكيــة( .
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SOC
207 

مصطلحات 
ونصوص اجتماعية 

باللغة االنجليزية 
)1(

Social Terms & 
Texts in English 

)1(

3

يتنــاول المقــرر مجموعــة مــن المفاهيــم والمصطلحــات االجتماعيــة 
الرئيســية المســتخدمة فــي علــم االجتمــاع ومجاالتــه، أهــم المبــادئ 
واألســس واألهــداف والقيــم التــي يرتكــز عليهــا علــم االجتمــاع؛ 
المعــارف والمهــارات األساســية المرتبطــة بفــروع علــم االجتمــاع 
وممارســة العمــل االجتماعــي، أهــم مؤسســي ورواد علــم االجتماع، 
مفــردات علميــة متداولــة فــي موضوعــات مثــل: النظــم االجتماعية،  
التخطيــط والتنميــة، التغيــر االجتماعــي، المهنــة والعمــل، الصناعــة 
والمجتمــع االقتصــادي، البيئــة الحضريــة، المســؤولية االجتماعيــة، 
االنحــراف  المراهقــة،  االجتماعــي،  األمــن  التطوعــي،  العمــل 
ــرأة. ،  ــزواج، قضاياالم ــي، األســرة وال ــط االجتماع والجريمــة والضب

نصــوص نموذجيــة قصيــرة مــن مؤلفــات رواد علــم االجتمــاع.

SOC
209

علم اجتماع 
اإلنترنت

 Sociology Of
Internet

4,5

يتنــاول المقــرر مفهــوم علــم اجتمــاع اإلنترنــت، أهدافــه، عوامــل 
المنظــور  مــن  اإلنترنــت  دراســة  مداخــل  اإلنترنــت،  انتشــار 
ــت،  ــم اجتمــاع اإلنترن ــة لدراســة عل االجتماعــي، المجــاالت المنهجي
مســتويات الدراســة فــي علــم اجتمــاع اإلنترنــت، نشــأة اإلنترنــت  
وأهــم تطبيقاتــه، عالقــة علــم اجتمــاع اإلنترنــت بالعلــوم االجتماعيــة 
األخــرى، الســمات والخصائــص االجتماعيــة لإلتصــال عبــر اإلنترنــت، 
عــن  الناتجــة  االجتماعيــة  اآلثــار  اإلنترنــت،  اجتمــاع  علــم  مبــادئ 
الحديثــة  االجتماعيــة  الشــبكات  التكنولوجيــا؛  وســائل  اســتخدام 
والمجتمعــات االفتراضيــة، دراســة مجتمعــات اإلنترنــت إحصائيــًا 
مــن خــالل تحليــل شــبكات اإلنترنــت وفــي نفــس الوقــت ترجمــة 
ذلــك نوعيــًا، باإلضافــة إلــى دراســة  التغيــر االجتماعــي، الجرائــم 

اإللكترونيــة.

SOC
211

المجتمع السعودي
Saudi Society   

3

يدرس المقرر وضع المجتمع السعودي قبل النفط، وعوامل التغير 
ومظاهره وأثره على األسرة والمرأة بشكل خاص، كما يدرس المقرر 

مفهوم  التنشئة االجتماعية بين الماضي والحاضر، والتغيرات 
االجتماعية وانعكاساتها على النسق القيمي، والزواج ومشكالت 

العنوسة والطالق والعنف األسري، والبطالة في المجتمع 
السعودي، والتحديات التي يواجهها المجتمع السعودي. .
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المستوى السادس

SOC
208 

األنثروبولوجيا 
االجتماعية 
والثقافية

 Cultural
 & Social

Anthropology

3

يتنــاول المقــرر نشــأة علــم األنثروبولوجيــا وفروعــه ومراحــل تطــوره ، 
مفاهيــم العلــم أهميتــه وتطبيقاتــه المهنيــة، الفــروع الرئيســة لعلــم 
األنثروبولوجيــا، عالقــة األنثروبولوجيــا بالعلــوم االجتماعيــة األخــرى 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  لألنثروبولوجيــا  المفســرة  النظريــات   ،
والثقافيــة، أهــم المــدارس األنثروبولوجيــة وأعالمهــا، قواعــد المنهــج 
الطبيعيــة،  األنثروبولوجيــا  موضوعــات  بعــض  األنثروبولوجــي، 
موضوعــات  بعــض  الثقافيــة،  األنثروبولوجيــا  موضوعــات  بعــض 
األنثروبولوجيــا   موضوعــات  بعــض  االجتماعيــة،  األنثروبولوجيــا 
فلكلــور  الجنادريــة:  الســعودية،  والشــخصية  الثقافــة  االقتصاديــة، 
فكــر وتــراث وهويــة، توطيــن البــدو فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 

األنثروبولوجيــا الرقميــة والتطبيقيــة فــي القــرن العشــرين

SOC
210

اإلحصاء االجتماعي 
التطبيقي 

Social Statistics
4,5

يحتــوي المقــرر علــى المصطلحــات والمفاهيــم والقوانيــن والنظريــات 
األساســية في علم اإلحصاء، الخطوات المنهجية للتحليل اإلحصائي 
فــي البحــوث االجتماعيــة: أنــواع البيانــات، وطــرق تنظيــم وعــرض 
البيانــات الوصفيــة، التوزيــع التكــراري، تمثيــل التوزيعــات التكراريــة 
المركزيــة  النزعــة  مقاييــس  التكراريــة.  التوزيعــات  وأشــكال  بيانيــا 
والتشــتت، انــواع العينــات وتحديــد حجــم العينــة، قيــاس االرتبــاط 
باســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون وســبيرمان رو )الرتــب(، االختبــارات 

اإلحصائيــة المعلميــة والالمعلميــة واالحصــاءات الســكانية.

SOC
212

علم االجتماع 
القانوني

 Legal Sociology
3

يتناول المقرر نشأة وتطور علم االجتماع القانوني والتعريف به، وأهم 
الموضوعات التي يدرسها، وعالقته بالعلوم االجتماعية األخرى ، 

وأهم النظريات المفسرة للعالقة بين القانون والمجتمع ضمن رؤى 
الرواد والمنظرين المعاصرين، باإلضافة إلى عرض لقضايا الضبط 
االجتماعي ومؤسساته، التغير االجتماعي، رصد التشريعات الدولية 

لجرائم اإلرهاب، العنف المجتمعي وعالقته باألمن الفكري.

SOC
310

علم اجتماع البيئة
 Sociology of
Environment

3

يدرس المقرر نشأة علم اجتماع البيئة وعالقته باإليكولوجيا البشرية 
وبالعلوم االجتماعية. ويدرس االتجاهات النظرية األولى للمدخل 

البيئي، واإلجراءات المنهجية لدراسة موضوعات علم اجتماع البيئة. 
كما يحلل مشكالت البيئة في المجتمع السعودي وعالقتها بالتحضر 

والتصنيع.
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المستوى السابع

SOC 303

علم اجتماع 
االنحراف والجريمة  

 Sociology of
 deviation and

crime

3

والمجــرم،  والجريمــة  االنحــراف  مفاهيــم  علــى  المقــرر  يحتــوي 
والجريمــة  االنحــراف  والجريمــة،  االنحــراف  عوامــل  الجرائــم،  أنــواع 
ــواع المجتمعــات، المــدارس الكالســيكية فــي تفســير  وعالقتهمــا بأن
الجريمــة واالنحــراف،  فــي تفســير  المعاصــرة  النظريــات  الجريمــة، 
المنظــور اإلســالمي لتفســير الســلوك االجرامــي واالنحــراف، التطــور 

والجريمــة.    التكنولوجــي 

SOC 306
  )تدريب ميداني) 1

Field Training )1(
3

المختلفــة  االجتماعيــة  بالمؤسســات  التعريــف  المقــرر  يتنــاول 
فــي المجتمــع المحلــي. و التعــرف علــى أهدافهــا ونظــام العمــل 
فيهــا ونطاقهــا الجغرافــي والوظيفــي، هيكلهــا اإلداري والمهنــي ، 
أســاليب ووســائل تقديــم الخدمــة وأنماطهــا ، عالقتهــا بالمؤسســات 
االجتماعيــة األخــرى . تحديــد أهــم المشــكالت االجتماعيــة التــي تواجــه 
ــك مــن خــالل  ــا لدورهــا بالمجتمــع وذل ــك المؤسســات فــي أدائه تل
إجــراء بحــث اســتطالعي فــي أحــد المجــاالت التعليميــة أو الصحيــة أو 

االجتماعيــة .

SOC 308

 علم االجتماع 
الحضري
 Urban

 Sociology

3

يتناول المقرر نشأة وتطور علم االجتماع القانوني والتعريف به، وأهم 
الموضوعات التي يدرسها، وعالقته بالعلوم االجتماعية األخرى ، 

وأهم النظريات المفسرة للعالقة بين القانون والمجتمع ضمن رؤى 
الرواد والمنظرين المعاصرين، باإلضافة إلى عرض لقضايا الضبط 
االجتماعي ومؤسساته، التغير االجتماعي، رصد التشريعات الدولية 

لجرائم اإلرهاب، العنف المجتمعي وعالقته باألمن الفكري.

SOC 309

علم االجتماع 
السياسي

 Political 
Sociology

3

يتناول المقرر مفهوم علم االجتماع الحضري والمفاهيم المرتبطة 
به كالحضرية والتحضر، نشأته وتطوره، المداخل والنظريات المفسرة 

لظاهرتي التحضر ونشوء المدن، الهجرة الريفية الحضرية، البناء 
االجتماعي للمجتمعات البدوية، الريفية، الحضرية، أنماط الثقافة 
الحضرية ، نمو المدن، المشكالت االجتماعية المرتبطة بالمدينة 

والنمو الحضري، مالمح النمو الحضري في إطار العالقة بين التنمية 
والتصنيع والتحضر، التخطيط الحضري، التحضر في دول الخليج 
العربي، تجربة التحضر في المملكة العربية السعودية : نشأتها 
واتجاهاتها وأبرز المشكالت االجتماعية التي أفرزتها، نحو تنمية 

إقليمية متوازنة.
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المستوى الثامن

SOC 414
التغير االجتماعي
Social change

3

المرتبطــة  والمفاهيــم  االجتماعــي  التغيــر  المقــرر مفهــوم  يتنــاول 
بــه، وتوضيــح العوامــل والمراحــل التــي يمــر بهــا التغيــر االجتماعــي، 
بالتغيــر  االجتماعــي  التغيــر  وعالقــة  االجتماعــي،  التغيــر  وعوائــق 
الثقافــي، واالجتهــادات النظريــة  المفســرة للتغيــر االجتماعــي.  كمــا 
يتنــاول المقــرر أهميــة الحفــاظ علــى التــراث االجتماعــي اإلســالمي،  

والجمــع بيــن االصالــة والمعاصــرة.

SOC 301

مصطلحات 
ونصوص اجتماعية 
باللغة االنجليزية )2(
 Social Terms &
  Texts in English

))2

3

يتنــاول المقــرر موضوعــات تخصصيــة تجمــع بيــن النظريــة االجتماعية 
ومنهــج البحــث االجتماعــي. ويطــرح مجموعــة مــن المصطلحــات 
ــارة لبعــض  ــم االجتمــاع، كمــا يقــدم نمــاذج مخت ــم فــي عل والمفاهي
النصــوص مــن كتابــات ومؤلفــات الــرواد األوائــل والمعاصريــن فــي 
ــة المعاصــرة  علــم االجتمــاع، إضافــة إلــى بعــض االتجاهــات النظري
فــي علــم االجتمــاع ، مجــاالت علــم االجتمــاع وأهميتــه، المؤسســات 
والمنظمــات االجتماعيــة الدوليــة، التنميــة االقتصاديــة والرفاهيــة 
االجتماعية. الســلوك والقيم اإلنســانية، البيئة والتنمية المســتدامة، 
الديموغرافيــا االجتماعيــة. البنــاء االجتماعــي، والنظــم االجتماعيــة، 

ــا الشــباب والمــرأة ومشــكالت الشــيخوخة. وقضاي

SOC 302

النظريات 
االجتماعية 

الكالسيكية )1(   
 Classic Social

)Theories )1

3

يتناول المقرر نشأة النظرية السوسيولوجية الكالسيكية وخصائصها 
، طبيعتها وحدودها ، عناصر النظرية وشروطها ووظائفها 

العلمية، مفهوم النظرية والمفاهيم المتصلة بها ، تقييم النظرية 
السوسيولوجية وتصنيفاتها  ، أهداف النظرية االجتماعية وأهميتها ، 
التطور التاريخي للنظرية االجتماعية : المرحلة التأسيسية واالتجاهات 
الكالسيكية الوضعية والعضوية أوغست كونت؛ االتجاه التطوري عند 
هربرت سبنسر؛ االتجاه الوظيفي عند دوركهايم )نظرية تقسيم العمل؛ 

ونظرية االنتحار(، نظرية الصراع الطبقي )هيغل وكارل ماركس(، 
نظريات الفعل االجتماعي عند ماكس فيبر )نظرية النموذج المثالي- 
الروح الرأسمالية(، جورج سيمل ونظرية التفاعل االجتماعي، العالقة 
بين النظرية والبحث االجتماعي، المنهج والنظرية في علم االجتماع، 
نماذج من النظريات االجتماعية، البعد التطبيقي للنظرية في دراسة 

وتحليل المشكالت االجتماعية.
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SOC304

استخدام الحاسب 
في البحوث 
االجتماعية
 Using 

 Computer
 in the Social
Researches

4,5

يتناول المقرر بوصفه ذي طبيعة تطبيقية عملية مجموعة تطبيقات 
SPSS  في البحوث االجتماعية. حيث يقدم تعريفات مهمة للمفاهيم 

والمفردات الخاصة بالحاسب، وما يتعلق بخطوات البحث العلمي. 
على سبيل المثال كيفية تصميم صحيفة االستبيان، أنواع العينات 

وتحديد حجم العينة، أنواع المتغيرات وطرق الترميز، تعريف المتغيرات، 
كيفية إدخال البيانات. فرز واختيار وتحويل البيانات واالحصاءات 

الوصفية ، وطريقة إعداد الجداول التكرارية البسيطة والمركبة و قياس 
االقتران بين المتغيرات الوصفية. وكذلك تحليل الثبات واالختبارات 
المعلمية والالمعلمية، االرتباط واالنحدار، ثم أخيرًا العرض البياني.

SOC305

مناهج البحث 
االجتماعي

 Social Research
Methods

4,5

يتناول المقرر مفهوم المنهج العلمي وخواصه وشروطه، كيفية 
استخدام المنهج العلمي في دراسة المجتمع وظواهره، المفاهيم 
المستخدمة في المنهجية : مشكلة البحث، الفروض والمتغيرات، 
العينات، أسس اختيار العينات وأنواعها. أدوات البحث االجتماعي: 
المالحظة، االستبيان، المقابلة، االختبارات والمقاييس االجتماعية 
، التمييز بين المناهج الكمية والمناهج الكيفية، كالمنهج الوصفي 

والتجريبي، المسح االجتماعي، ومنهج دراسة الحالة، والمنهج 
التاريخي، والمنهج التجريبي، ومنهج تحليل المضمون، تحليل البيانات 

وتوثيقها وكتابة التقرير.

المستوى التاسع

SOC 307
علم اجتماع التنمية
 Sociology of
Development

3

يتناول المقرر مفهوم علم اجتماع التنمية والمفاهيم المستخدمة في 
دراسة التنمية االقتصادية واالجتماعية،االتجاهات النظرية في دراسة 
التنمية، سياسة التنمية ومستوياتها، األبنية األساسية االقتصادية 
واالجتماعية، إمكانية التنمية واالستعداد للتنمية، العالقة بين التغير 

الثقافي والمجتمع والتنمية، المشكالت البنائية االجتماعية في 
عملية التنمية، التغير الثقافي والنظام االجتماعي الفعال ، التوجيه 

المالئم للتغير الثقافي باعتباره الواجب األول لسياسة التنمية ، قضية 
التخلف والنمو ، أعراض التخلف، األسباب األولية للتخلف ، نظريات 
التنمية،اهم استراتيجيات التنمية في في المملكة العربية السعودية، 

اتجاهات علم اجتماع التنمية.  
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SOC 311
علم االجتماع 

 Applied التطبيقي
Sociology

3

يهتم هذا المقرر بدراسة  مفهوم  ومجاالت علم االجتماع التطبيقي 
، والمفاهيم المتصلة بالبحوث التطبيقية، نشأته ، تطوره وأهميته، 

رصد العالقة بين الجانب النظري والتطبيقي لعلم االجتماع ، 
وعالقة علم االجتماع التطبيقي بالسياسة االجتماعية، أنواع البحوث 

والدراسات التطبيقية في مجاالت علم االجتماع، شروط البحث 
الميداني، خصائصه، النماذج النظرية لعلم االجتماع التطبيقي ، 
المشكالت االجتماعية. مناهج البحث التطبيقي الكمية والكيفية: 

المسح االجتماعي وأنواعه، تحليل المضمون ، كتابة التقرير 
والتوصيات في البحوث التطبيقية، نماذج تطبيقية لمعالجة ودراسة 

أبرز القضايا االجتماعية المعاصرة واقتراح الحلول لها.

SOC 312

النظريات 
االجتماعية 
المعاصرة )2(

 Classic Social
)Theories )2

3

يتناول المقرر النظرية االجتماعية الحديثة والمعاصرة وخصائصها 
وأهميتها ، تطورها حتى الوقت الراهن  واالتجاهات النقدية، األسس 

المعرفية للنظريات الحديثة والمعاصرة، وروادها  ومؤسسيها ، 
تصنيف األنماط األساسية للنظريات االجتماعية الحديثة والمعاصرة 
، المنظورات البنائية والتأويلية: النظرية البنيوية الوظيفية، النظرية 

التفاعلية الرمزية، أبرز الرواد، مبادئ التفاعلية الرمزية ومبادئها، 
النظرية الصراعية ) ماركس، باريتو، كارل مانهايم.، رالف داهر ندوف 

، رايت ميلز(، النظرية النقدية، نظريات الحداثة وما بعد الحداثة، 
فوكو ؛ الجدلية: هابرماس. نماذج من النظريات المتقدمة: نظرية 

الدور، التبادل االجتماعي ، السوسيوثقافية، الظاهراتية، المنهجية، 
الشكلية، التمثيل المسرحي، نظرية الوصم. كما يدرس المقرر  العالقة 

بين النظرية والبحث االجتماعي. وتطبيقات لنماذج من النظريات 
االجتماعية المتقدمة في دراسة وتحليل المشكالت االجتماعية 

كنظريات العمل..

SOC 313
تدريب ميداني) 2(
Field Training 2

4,5

يحتوي المقرر على إجراء دراسات مسحية  للمؤسسات االصالحية 
ومراكز تنمية األحياء والتنمية االجتماعية، ومؤسسات العمل 

التطوعي لتحديد  أهم مشكالت المجتمع المحلي. كما يتناول المقرر 
التعريف بالمؤسسات االجتماعية المختلفة في المجتمع المحلي 

وأهدافها ونظام العمل فيها ونطاقها الجغرافي والوظيفي، هيكلها 
اإلداري والمهني، أساليب ووسائل تقديم الخدمة وأنماطها، عالقتها 
بالمؤسسات االجتماعية األخرى. المشكالت االجتماعية التي تواجه 
تلك المؤسسات في أدائها لدورها بالمجتمع وذلك من خالل إجراء 

بحث استطالعي في أحد المجاالت التعليمية أو الصحية أو االجتماعية.
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المستوى العاشر

SOC 402

علم االجتماع 
االقتصادي 
 Economic
 Sociology

3

يتنــاول المقــرر تعريــف علــم االجتمــاع االقتصــادي مــن حيــث نشــأته 
وعالقتــه بالعلــوم االجتماعيــة، كمــا يتنــاول  مجــاالت علــم االجتمــاع 
االقتصــادي وأهميتــه، ويتنــاول دراســة  النظــام االقتصــادي وعالقتــه 
االقتصاديــة،  المــدارس  ودراســة   االجتماعيــة،  والطبقــات  بالمجتمــع 
والمدرســة االجتماعيــة فــي االقتصــاد،  ودراســة  نظــم الملكيــة وعالقتها 
بالبنــاء االجتماعــي، ويتنــاول  اقتصاديــات الصناعــة والتحديــث  ودراســة  
العالمــي  االقتصــاد  وسوســيولوجيا  المعاصــرة  االقتصاديــة  النظــم 

الجديــد واقتصــاد الــدول الناميــة .

   SOC 403

 علم االجتماع
 الصناعي

Industrial 
Sociology

3

ــي وتطــّوره؛   ــاع الصناع ــم االجتم ــدرس نشــأة عل ــرر بال ــاول هــذا المق يتن
العلمّيــة  الدراســة  وظهــور  الصناعــة  تطــّور  تاريــخ  يســتعرض  كمــا 
للمصنــع كتنظيــم اجتماعــي، باإلضافــة إلــى إبــرازه ألســس الدراســة 
الحديثــة  الصناعّيــة  المنظمــات  ومكّونــات  لعناصــر  السوســيولوجّية 
وتشــّكل النقابــات العّماليــة. ويتوّلــى المقــّرر توضيــح مــا يمكــن أن يرتبــط 
بالصناعــة والعمــل الصناعــّي مــن مشــكالت، ويبحــث فــي أثــر ذلــك علــى 
المجتمــع المحّلــى واألســرة والمــرأة. كمــا يتنــاول العالقــة بيــن التصنيــع 
والتقنيــة والمجتمــع مــن خــالل اســتعراض تجــارب بعــض الــدول الناميــة 
والمتقدمــة؛ مــع التركيــز علــى دراســة الوضــع الراهــن للصناعــة فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية.

SOC 404

المسئولية 
االجتماعية والعمل 
 Socialالتطوعي
 responsibility
 and volunteer

work

3

يحتوي المقرر علي ماهية المسئولية االجتماعية والتطوع، المالمح 
األساسية لهما، وظائف العمل التطوعي والمسئولية وخصائصها 

وأنواعهما، االتجاهات النظرية الخاصة بهما، أهميتهما بالنسبة للفرد 
والمجتمع، والمشكالت التي تعاني منها كاًل من المسئولية االجتماعية 
والعمل التطوعي  سواء على مستوى األفراد أو المنظمات أو المجتمع.
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SOC 412

علم اجتماع 
السياحة والترفيه 
 Sociology of
 Tourism and

 Entertainment

4,5

يتناول هذا المقرر مفهوم علم اجتماع السياحة والترفيه وأهميته، مبادئ 
السياحة، نشأتها وتطورها، النظريات االجتماعية واالقتصادية  المفسرة 

لظاهرة السياحة والترفيه، عالقة علم السياحة بالترفيه، عالقة علم 
السياحة بالبيئة، أنواع السياحة، محددات النسق السياحي، مقومات 
الجذب السياحي، النشاط السياحي والترفيه ووقت الفراغ، معوقات 
السياحة، األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للسياحة والترفيه، 
السياحة والترفيه والتنمية المستدامة في المملكة في ضوء رؤية 

2030،   األماكن السياحية والمعالم الدينية والتاريخية في المملكة، دور 
القطاع الخاص في تنمية السياحة الترفيهية، صناعة السياحة، المواطن 
واألمن السياحي، نماذج تطبيقية في موضوعات علم االجتماع السياحي 

واألنشطة الترفيهية.

SOC413

علم اجتماع 
الشيخوخة

 Sociology of
  Aging

3

يدرس هذا المقرر مجتمع الشيخوخة في إطار منظور الحضارات 
القديمة، المداخل البيولوجية والنفسية واالجتماعية لمفهوم الشيخوخة، 

النظريات االجتماعية المفسرة لعلم الشيخوخة، اآلثار االجتماعية 
والنفسية للتغيرات المصاحبة للشيخوخة، المشكالت االجتماعية 

المرتبطة بالشيخوخة، واقع المسنون في العالم العربي عامة والمملكة 
العربية السعودية خاصة المرتبطة باإلسكان،الرعاية، والصحة والتغذية، 

والعالقات األسرية، ونظام التقاعد .

المستوى الحادي عشر

SOC 401

تصميم وتنفيذ 
البحوث االجتماعية 
 Designing and
 Implementing

 of social
researches

3

يتناول المقرر تعريف بالبحوث االجتماعية وأهميتها ومراحل وخطوات 
إجراء البحث االجتماعي، من خالل مرحلة التصميم وكيفية إعداد خطة 
البحث وأهمية مكونات خطة البحث ومشكلة البحث في علم االجتماع 

وأسس اختيارها وطرح الفرضيات، مرحلة تنفيذ البحث وتحديد أدوات جمع 
البيانات، وأسس اختيار العينة، وكذلك المجال المكاني والزمني والبشري، 

وتحليل البيانات الكمية والكيفية للجداول، وصواًل إلى نتائج البحث، 
وصياغة التقرير النهائي للبحث.
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SOC 405
علم اجتماع اإلعالم
 Sociology of

Media
3

يحتوي المقرر على مفهوم علم اجتماع اإلعالم، التطور التاريخي لظهور 
علم اجتماع اإلعالم، عالقة علم اجتماع اإلعالم بالعلوم االجتماعية 

األخرى، مجاالت علم اجتماع اإلعالم، مفهوم الظاهرة اإلعالمية وتطورها 
وأبعادها، مفهوم االتصال الجماهيري وخصائصه، نماذج االتصال 
الجماهيري ووظائفه، النظريات السوسيولوجية المفسرة لالتصال 

واإلعالم التقليدية والحديثة والمعاصرة، مناهج البحث في سوسيولوجيا 
االتصال واإلعالم، أنواع البحوث اإلعالمية ومجاالتها، البناءات والعمليات 

الوظيفية داخل المؤسسات اإلعالمية، علم اجتماع اإلعالم والثورة 
المعلوماتية، نماذج تطبيقية.

SOC  407
المشكالت 

 Social االجتماعية
Problems

3

يتضمن المقرر مفهوم المشكلة االجتماعية وأهم  أسبابها، وأهم 
المداخل المنهجية واالتجاهات النظرية لدراسة وتفسير المشكالت 
االجتماعية. كما يتناول أهم المشكالت االجتماعية المعاصرة في 

المجتمع السعودي مثال  العنف األسري، الطالق ، اإلدمان، البطالة، 
العمالة المنزلية، نماذج لقضايا مجتمعية في المجتمع السعودي، 

مواثيق حقوق اإلنسان، االستشارات األسرية للمشكالت االجتماعية 
والمجتمعية.  

SOC409

علم اجتماع 
التنظيم

 Sociology of
Organization

3

يحتوي المقرر على التعريف بعلم اجتماع التنظيم، أهدافه ومجاالته، 
دراسة األسس النظرية والمنهجية لعلم االجتماع التنظيمي، نظريات 
البيروقراطية، النظريات اإلدارية، مناهج البحث في دراسة المنظمات 

ومقومات البناء التنظيمي: متغيرات التنظيم ، التكنولوجيا والبناء 
التنظيمي، القيادة التنظيمية، عمليات االتصال، السلوك التنظيمي 

والنمو التنظيمي، التنظيم االجتماعي وقضايا العمل، الشروط االجتماعية 
لعمل المرأة، مجاالت العمل مع الجماعات اإلنسانية في التنظيمات 

االجتماعية، الضوابط األخالقية ومظاهر الفساد اإلداري في المؤسسات.

SOC 406
علم اجتماع الشباب

 Sociology of
 Youth

3

يتناول المقرر التعرف على علم اجتماع الشباب، والعوامل التي أدت إلى  
ظهوره، وأهميته كفرع لعلم االجتماع، والتعرف على مفهوم الشباب 
في علم النفس و الجتماع، والتعرف على  جذور  المسألة الشبابية  

واالهتمام بها، كما يدرس تاريخ اهتمام علم االجتماع بالمسألة الشبابية، 
ودراسة  المدارس النظرية التي اهتمت  بالشباب، وأزمة الشباب 

الخليجي، والعمل التطوعي، ومشكالت  الشباب واضطراباته السلوكية 
كمشاكل اإلنترنت  والفيس بوك والمخدرات ومشكالت الرفض 

والتطرف لديهم. كما يتناول المنهج سياسة الحكومة االجتماعية والقطاع 
الخاص ومؤسسات القطاع األهلي.  
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المستوى الحادي عشر

SOC 408
مشروع التخرج 
 Graduation

  Project
4,5

يعتبــر هــذا المقــرر بمثابــة  تمريــن علــى البحث يختار فيــه الطالب موضوع 
بحــث سوســيولوجي ُيطّبــق فيــه منهجّيــة البحــث االجتماعــي ويتبــع فيــه 
مختلــف اإلجــراءات  الضرورّيــة بــدءا مــن اختيــار موضــوع محــّدد، والشــروع 
ــّم  ــد الدراســات الســابقة. ويت فــي البحــث عــن المصــادر والمراجــع، ونق
ذلــك ضبــط  فــي  بمــا  والنظــري  المنهجــي  ضمنــه صياغــة اإلطاريــن 
اإلشــكالّية المركزّيــة للبحــث ووضــع تســاؤالته أو فروضــه العلمية واختيار 
األدوات المنهجيــة المناســبة وتحديــد المجتمــع األصــل والعينــة التــي 
ســوف يتــّم اســتجوابها، واختيــار المنهــج المناســب للموضــوع المختــار. 
وضبــط المفاهيــم واختيــار الخلفيــة النظريــة السوســيولوجية المناســبة 
للموضــوع الــذي تــّم اختيــاره للبحــث. ويتوّلــى الطالــب بمرافقــة أســتاذه 
ــي  ــات وفــق جــدول زمن ــة وجمــع البيان ــاز دراســته الميدانّي المشــرف إنج
ــات  ــات وضبــط االحصائي ــغ البيان ــة تفري ــره فــي عملّي ــّم تأطي محــّدد، ويت
ــة تفســيرها فــي ضــوء  والنســب واســتخالص النتائــج وتحليلهــا ومحاول
مــا ســبق تحديــده مــن إطــار نظــري. وينتهــي بكتابــة التقريــر النهائــي 

لمشــروعه.

SOC 410
 علم اجتماع العمل

Sociology of 
Work

3

يــدرس هــذا المقــرر مفهــوم العمــل والمهنــة  وعلــم االجتمــاع المهنــي 
والمفاهيــم األساســية المرتبطــة بــه؛ نشــأة علــم اجتمــاع العمــل، مراحــل 
التطــّور التاريخــي لظاهــرة العمــل، علــم االجتمــاع المهنــي فــي النظريــة 
السوســيولوجية  الكالســيكية والمعاصــرة، المهنــة والبنــاء االجتماعــي، 
ــة، مســتخلصات  ــة المهني ــي، المكان ــدرج المهن ــراك االجتماعــي والت الح
سياســات  المهنــي،  االجتمــاع  علــم  فــي  المنهجــي  للتطبيــق  عامــة 

وتشــريعات العمــل. مشــكالت العمــل.
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SOC 415
األمن االجتماعي
Social Security

3

يحتوي المقرر علي استعراض السياسات االجتماعية وُبعدها الصحي، 
التعليمي، االجتماعي، واالتجاهات النظرية وقضايا الرفاة االقتصادي 
لألفراد واألسر، ويهتم باألمن الفكري والقضايا المعاصرة للشباب، 

واألمن االعالمي والمسئولية االجتماعية، وتنمية المسئولية االجتماعية 
واالقتصادية والفرص المتاحة، وطرح مجموعة من الدراسات التطبيقية 

الغربية والعربية لألمن االجتماعي.

SOC 411

علم اجتماع 
المعرفة 

 Sociology of
 Knowledge

3

يدرس المقرر المعرفة اإلنسانية بوصفها ظاهرة اجتماعية، مضمونها، 
تصنيف المعارف االجتماعية،  مفهوم علم اجتماع المعرفة، موضوعه 
وأهم رواده، عالقة علم اجتماع المعرفة بالعلوم االجتماعية االخرى، 
النظريات المعرفية عند علماء االجتماع األلمان والفرنسيين، منهجية 
البحث في علم اجتماع المعرفة، علم اجتماع المثقفين، سوسيولوجيا 
المعرفة العلمية: المنظور االبستمولوجي والمنظور السوسيولوجي 
للمعرفة العلمية، النظرية والتطبيق، األبعاد االجتماعية والثقافية 
لمجتمع البحث العلمي، مجتمع المعرفة؛ اقتصاد المعرفة،الثقافة 

اإللكترونية في ظل مجتمع المعرفة، القيم وسوسيولوجيا األدب في 
نطاق علم اجتماع المعرفة.

SOC 481

علم اجتماع 
المستقبل 

 Sociology of the
Future

3

يتناول المقرر التطور التاريخي للدراسات االستشرافية من اليوتوبيا حتى 
مرحلة النماذج العالمية، مفاهيم علم اجتماع المستقبل في المدارس 

العلمية لعلم اجتماع المستقبل. كما يستعرض المقرر النظريات 
االجتماعية الستشراف المستقبل في ضوء نمذجة العلوم االجتماعية، 

تشخيص مجاالت الدراسة في علم اجتماع المستقبل، استشراف 
سيناريوهات لمعالجة القضايا الوطنية، الطرق واألساليب المنهجية 
للدراسات المستقبلية، طرح مجموعة من الدراسات التطبيقية لعلم 

اجتماع المستقبل.

SOC 482
علم اجتماع  

االزمات
3

يتناول المقرر التعريف بعلم اجتماع إدارة األزمات، وتطور عالقة 
علم اجتماع إدارة األزمات بالعلوم  االجتماعية األخرى، انواع األزمات 
وخصائصها، النظريات المفسرة لعلم اجتماع إدارة االزمات، األطر 
المنهجية المختلفة لدراسة علم اجتماع إدارة األزمات، باإلضافة 

إلى دراسة طبيعة السلوك االجتماعي أثناء مواجهة األزمات وانماط 
االستراتيجيات الحديثة في مواجهة االزمات.  
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األنظمـــة واللوائـــح

تتدرج الطالبة في الدراسة وفًقا للقواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة.

تصمم الخطط الدراسية بما يعادل ثمانية فصول دراسية على األقل للمرحلة الجامعية.

ــة وفقــا  ــات علــى أســاس الســنة الدراســية الكامل يجــوز أن تكــون الدراســة فــي بعــض الكلي
للقواعد واإلجراءات التي يقرها مجلس الجامعة، وتحتسب السنة الدراسية بمستويين.

نظــام دراســي يقســم فيــه العــام الدراســي إلــى ثــالث فصــول رئيســية، ويجــوز أن يكــون 
هنــاك فصــل دراســي صيفــي، علــى أن تحتســب مدتــه بنصــف مــدة الفصــل الرئيــس، وتــوزع 
متطلبــات التخــرج لنيــل الدرجــة العلميــة إلــى مســتويات وفًقــا للخطــة الدراســية التــي يقرهــا 

مجلس الجامعة.

تشــتمل الخطــة الدراســية للبرنامــج علــى وصــف للمقــررات الدراســية وعــدد وحداتهــا موزعــة 
على الفصول الدراسية المختلفة ويتم اعتمادها من مجلس الجامعة.

تحــدد عــدد المســتويات لــكل برنامــج وفقــا للخطــة الدراســية المعتمــدة للبرنامــج ويتــم 
االنتقال من مستوى إلى آخر بعد إتمام الوحدات الدراسية المعتمدة لكل مستوى.

على الطالبة معرفة الخطة الزمنية للدراسة والمواعيد التي تهمها في كل عام جامعي.

نظــــام الدراســـة بالكليــة

نظام المستويات )الفصلي(

التقويم الزمني
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يحــدد مجلــس الكليــة المقــررات التــي ترغــب الكليــة فــي تقديمهــا فــي الفصــل الصيفــي علــى 
أن يكون ذلك خالل سبعة أسابيع من بداية الفصل الدراسي الثاني.

ــال الفصــل الصيفــي عشــر  ــى لعــدد الوحــدات الدراســية المســموح تســجيلها خ الحــد األعل
)10( وحدات دراسية، ويستثنى الخريجون بما ال يزيد عن )3( وحدات دراسية.

ــى مــن مســتواها  ــة: إذ ال يمكــن تســجيلها مقــررات أعل معرفــة المســتوى الدراســي للطالب
بمستويين - اجتياز المتطلب.

دراســة مقــررات المســتوى األدنــى ثــم األعلــى وهكــذا؛ ألن تــرك أي مقــرر مــن مســتوى أدنــى 
ال ينقل النظام إلى المستوى األعلى.

موافقــة المرشــدة األكاديميــة أو وكيلــة الشــؤون األكاديميــة علــى الحــاالت اآلتيــة: )المنــذرة 
أكاديميــًا – إذا كانــت للطالبــة مقــررات مــن مســتوى أدنى - تجــاوز متطلب – تعارض بالجدول( 

وهذه الموافقة بعد أن تتقدم الطالبة بذلك من طلبات التسجيل.

الطالبة التي لم تسجل مقرراتها وفق الموعد المحدد سيتم إعطائها مؤشر انقطاع

خطوات التسجيل معلن عنها في موقع الجامعة.

يتــاح للطالبــة خــالل األســبوع األول مــن الفصــل الدراســي تعديــل تســجيلها بمــا يتناســب مــع 
ــم  ــه ومــن ل ــة وفــي حــدود العــبء الدراســي المســموح ب الخطــة الدراســية المعتمــدة للكلي

يسجل خالل هذا األسبوع يعد منقطعا عن الدراسة.

التسجيل للفصل الصيفي

نظام التسجيل للمقررات

المستوى الدراسي
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ــا التراكمــي شــريطة اســتيفائها  ــة وفــق معدله ــى للعــبء الدراســي للطالب ــط الحــد األعل يرب
الحد األدنى للعبء الدراسي )12( وحدة دراسية ما أمكن ذلك، ووفقا للتالي:

لعميــدة الكليــة أو مــن يفوضهــا حــق االســتثناء مــن الحــد األقصــى لعــدد الوحــدات المذكــور 
في الحالتين التاليتين:

إضافة خمس وحدات إلى الحد األقصى للطالبة المتوقع تخرجهن في ذلك الفصل.	 

بإضافة ثالث وحدات للحاالت االستثنائية. 	 

جدول العبء الدراسي

عدد الوحدات الدراسيةالمعدل التراكمي

12 وحدة كحد أقصىتحت اإلنذار

15 وحدة كحد أقصىمن2 إلى أقل من 2.5

19 وحدة كحد أقصىمن 2،5 إلى أقل من 4

23 وحدة كحد أقصىمن 4 فأكثر

يحــدد مجلــس الكليــة الضوابــط الالزمــة لالنتقــال بيــن المراحل الدراســية للبرامــج التي تتضمن 
خططهــا أكثــر مــن مرحلــة )المرحلــة العامــة الــى التخصــص، المرحلــة قبــل الســريرية الــى 
المرحلــة الســريرية، البرنامــج التأهيلــي إلــى البكالوريــوس( بالتنســيق مــع اللجنــة الدائمــة 
للخطــط والنظــم الدراســية بحيــث تشــمل: شــروط االنتقــال مــن مرحلــة الــى أخــرى ومــن 
مســتوى الــى آخــر، ومعالجــة الحــاالت االســتثنائية لتســجيل الطالبــات بهــذه المراحــل فــي كل 

فصل دراسي بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل. 
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توزع الدرجة على األعمال الفصلية واالختبارات النهائية

ال يســمح للطالبــة بدخــول االختبــار النهائــي بعــد مضــى نصــف ســاعة مــن بدايتــه، كمــا ال 
يسمح لها بالخروج من االختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته.

ال يجــوز اختبــار الطالبــة أكثــر مــن مقرريــن فــي يــوم واحــد، ولمجلــس الجامعــة االســتثناء مــن 
ذلــك ويمكــن لهــا التقــدم بطلــب تأجيــل اختبــار فــي موعــد آخــر يحــدد ويرصــد لهــا فــي المقــرر 

رمز)IC( غير مكتمل. 

علــى الطالبــة المنتظمــة حضــور المحاضــرات والــدروس العمليــة ويحــرم مــن االســتمرار فــي 
المــادة ودخــول االختبــار النهائــي فيهــا إذا قلــت نســبة حضورهــا عــن )% 75 ( وهــي النســبة 
التــي حددهــا مجلــس الجامعــة مــن المحاضــرات والــدروس العمليــة المحــددة لــكل مقــرر 
ــار بســبب الغيــاب  ــر الطالبــة التــي حرمــت مــن دخــول االختب خــالل الفصــل الدراســي، وتعتب

 )DN( أو )راسبة في المقرر، ويرصد لها تقدير محروم )ح

المواظبة في الدراسة

نظام االختبارات والتقييم
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الدرجة المئويةالتقدير كتابةرمز التقديروزن التقدير من 5

95-100ممتاز مرتفع+Aأ+5

أقل من 95 إلى 90ممتازAأ4.75

أقل من 90 إلى 85جيد جدا مرتفع+Bب+4.5

أقل من 85 إلى 80جيد جداBب4

أقل من 80 إلى 75جيد مرتفع+Cج+3.5

أقل من 75 إلى 70جيدCج3

أقل من 70 إلى 65مقبول مرتفع+Dد+2.5

أقل من 65 إلى 60مقبولDد2

أقل من 60راسبFهـ1

اجراءات غير المكتمل

إحضار الطالبة صورة من جدولها الدراسي.	 

تعبئة نموذج غير مكتمل من قبل الطالبة وتوقيع الطالبة عند المكاتب المختصة.	 

يحــدد موعــد اختبــار الطالبــات فــي المقــررات غيــر المكتملــة، ثــم يتــم تعديــل نتيجــة 	 
المقرر من IC إلى الدرجة التي حصلت عليها.

ــار، 	  ــه، أو مخالفــة التعليمــات وقواعــد إجــراء االختب ــار، أو الشــروع في الغــش فــي االختب
أمور تعاقب عليها الطالبة وفق الئحة تأديب.

الطالبــة التــي تتغيــب عــن االختبــار النهائــي تكــون درجتهــا صفــرًا فــي ذلــك االختبــار، 	 
ويحســب التقديــر فــي ذلــك المقــرر علــى أســاس درجــات األعمــال الفصليــة التــي حصلت 

عليها.

الطالبــة التــي لــم تتمكــن مــن حضــور االختبــار النهائــي فــي أي مــن مــواد الفصــل جــاز 	 
لمجلــس الكليــة )فــي حــاالت الضــرورة القصــوى( قبــول عذرهــا والســماح بإعطائهــا 
اختبــاًرا بديــاًل خــالل مــدة ال تتجــاوز نهايــة الفصــل الدراســي التالــي، وتعطــى التقديــر الذي 

حصلت عليه بعد أدائها االختبار البديل حسب التقديرات في كل مقرر كما يأتي: 
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يضــع مجلــس الجامعــة قواعــد التســجيل، والحــذف، واإلضافــة للمقــررات ضمــن مســتويات 
الخطة الدراسية المعتمدة بما يضمن تسجيل الطالبات للحد األدنى من العبء الدراسي.

يجــوز للطالبــة االعتــذار عــن االســتمرار فــي دراســة فصــل دراســي مــن دون ان تعــد راســبة بنــاء 
علــى توجيهــات الكليــة ويرصــد لهــا رمــز )w( فــي كل مقــرر، والوضــع األكاديمــي هــو )انســحاب 

بالشروط واإلجراءات(.

يجــوز للطالبــة التقــدم بطلــب تأجيــل الدراســة لعذر تقبلــه الجهة التي يحددهــا مجلس الجامعة 
علــى أال تتجــاوز مــدة التأجيــل فصليــن دراســيين متتالييــن أو ثالثــة فصــول دراســية غيــر 
متتاليــة كحــد أقصــى طيلــة بقائهــا فــي الجامعــة ثــم يطــوى قيدهــا بعــد ذلــك، ويجــوز لمجلس 
الجامعــة فــي حــال الضــرورة االســتثناء مــن ذلــك، وال تحتســب مــدة التأجيــل ضمــن المــدة 

الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.

علــى الطالبــة المنتظمــة حضــور المحاضــرات والــدروس العمليــة وتحرم من دخــول االختبارات 
النهائيــة ألي مقــرر إذا قلــت نســبة حضورهــا فيــه عــن  )85 ٪( مــن المحاضــرات والــدروس 

العملية المحددة خالل الفصل الدراسي ويرصد لها تقدير )محروم(

يحــدد مجلــس الكليــة الحــد األدنــى لنســبة الحضــور المطلوبــة فــي المقــررات ذات الصبغــة 
العملية.

الحذف واإلضافة

االعتــــــــــــذار

التأجـــــــــــــــيل
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يجوز للطالبة االنسحاب من مقرر أو أكثر وفق الضوابط التالية:

ال يتجــاوز نهايــة األســبوع العاشــر مــن بدايــة الفصــل الدراســي للمقــررات الفصليــة ويرصــد 
)w( أو )للطالبة تقدير )ع

لعميــدة الكليــة أو مــن يفوضهــا النظــر فــي حــاالت االنســحاب مــن مقــرر أو أكثــر لمــن يقــل 
عبؤهــا الدراســي عــن الحــد األدنــى (بعــد االنســحاب) وكــذا مــن لــم تتمكــن مــن تســجيل الحــد 

األدنى من العبء الدراسي.

يشــعر ولــي أمــر الطالبــة عنــد الموافقــة علــى طلــب االعتــذار عــن الدراســة أو التأجيــل أو 
االنسحاب من الجامعة عن طريق نظام سجالت الطالب.

ــن خــارج المملكــة، يســمح لهــن – اســتثناء وبعــد  ــات المرافقــات ألزواجهــن المبتعثي الطالب
موافقــة مجلــس الكليــة المختــص - بتأجيــل الدراســة كحــد أقصــى خمــس ســنوات، وتســري 
هــذه الحالــة علــى الطالــب المرافقيــن لزوجاتهــم، مــع تقديــم مــا يثبــت المرافقــة مــن الجهــات 

الرسمية واألخذ بعين االعتبار تغير الخطة الدراسية أو إغالق البرنامج.

يرصــد للطالبــة المتغيبــة عــن االختبــار النهائــي بعــذر مقبــول مــن عميــدة الكليــة أو مــن 
.)IC( او )يفوضها تقدير غير مكتمل.)ل

االنسحـــــــاب

إذا انقطعــت الطالبــة المنتظمــة عــن الدراســة مــدة فصــل دراســي دون طلــب التأجيــل يطــوى 
قيدهــا مــن الجامعــة، ولمجلــس الجامعــة طــي قيــد الطالبــة إذا انقطعــت عــن الدراســة لمــدة 
أقــل، وبالنســبة للطالبــة المنتســبة يتــم طــي قيدهــا إذا تغيبــت عــن جميــع االختبــارات النهائية 

لذلك الفصل دون عذر مقبول.

ال تعد الطالبة منقطعة عن الدراسة للفصول التي تدرسها كزائرة في جامعة أخرى.

االنقطاع عن الدراسة
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يمكــن للطالبــة المطــوي قيدهــا التقــدم بطلــب إعــادة قيدها برقمها وســجلها قبــل االنقطاع 
وفق الضوابط األتية:

أن تتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.

أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالبة.

إذا مضــى علــى طــي قيــد الطالبــة أربعــة فصــول دراســية فأكثــر، فبإمكانــه التقــدم للجامعــة 
كطالبــه مســتجده دون الرجــوع إلــى ســجلها الدراســي الســابق علــى أن تنطبــق عليهــا كافــة 
شــروط القبــول المعلنــة فــي حينــه ولمجلــس الجامعــة االســتثناء مــن ذلــك وفقــا لضوابــط 

يصدرها المجلس.

ال يجــوز إعــادة قيــد الطالبــة أكثــر مــن مــرة واحــدة، ولمجلــس الجامعــة – فــي حالــة الضــرورة- 
االستثناء من ذلك.

ال يجوز إعادة قيد الطالبة المطوي قيدها إذا كانت مفصولة أكاديميا.

تتقــدم الطالبــة المنقطعــة أو المنســحبة بطلــب إعــادة قيدهــا فــي أي وقت أثناء الفصل الدراســي 
ويتــم النظــر فــي الطلــب مــن قبــل عميــدة الكليــة أو مــن يفوضهــا قبــل بدايــة االختبــارات النهائيــة 

للفصل الدراسي الذي يسبق إعادة قيدها فيه.

لمجلــس الجامعــة بنــاء علــى توصيــة مجلــس الكليــة إعــادة قيــد الطالبــة إذا تجــاوزت فتــرة االنقطاع 
أربعة فصول دراسية )عامين دراسيين( وفق الشروط التالية:

أال تزيــد فتــرة االنقطــاع علــى المــدة النظاميــة للبرنامــج )الدرجــة العلميــة( وتحســب من الفصل 	 
الدراسي الذي انقطعت فيه إلى تاريخ تقدمها بطلب إعادة القيد.

أن يكون االنقطاع بناء على سبب مشروع يقدره مجلس الكلية.	 

أن تكــون قــد اجتــازت الطالبــة بنجــاح )50 ٪( مــن المجمــوع الكلــي للوحــدات المطلوبــة للتخــرج 	 
في البرنامج و أال يقل معدلها التراكمي عن ) 2.5( من ) 5(

إعـــادة القيــد

ال يجــوز إعــادة قيــد الطالبــة التــي فصلــت مــن الجامعــة ألســباب تعليميــة أو تأديبيــة، أو التــي 
فصلــت مــن جامعــة أخــرى ألســباب تأديبيــة، وإذا اتضــح بعــد إعــادة قيدهــا أنهــا ســبق فصلهــا 

لمثل هذه األسباب فيعد قيدها ملغي من تاريخ إعادة القيد.
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يجوز اعادة قيد الطالبة المنسحب وفقا للضوابط التالية:

أال تكون الطالبة قد تلقت انذار أكاديمي.	 

أال تكون قد مضى على انسحابها أكثر من أربعة فصول دراسية.	 

أن تكــون قــد اجتــازت مــا ال يقــل عــن 24 وحــدة دراســية أو الســنة التحضيريــة للكليــات التــي 	 
تعمل بها.

موافقة مجلس الكلية على إعادة قيدها بعد االنسحاب.	 

تتخــرج الطالبــة بعــد إنهــاء متطلبــات التخــرج بنجــاح حســب الخطــة الدراســية، علــى أال يقــل 
معدلهــا التراكمــي عــن المعــدل الــذي يحــدده مجلــس الجامعــة المعنيــة لــكل تخصــص، وعلــى 

أال يقل في كل األحوال عن تقدير )مقبول(.

يجــوز لمجلــس الكليــة بنــاء علــى توصيــة مجلــس القســم المختــص تحديــد مقــررات مناســبة 
تدرســها الطالبــة لرفــع معدلهــا التراكمــي، وذلــك فــي حالــة نجحــت فــي المقــررات ورســوبها 

في المعدل.

يمنــح لــكل خريجــة شــهادة )باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة( يوضــح فيهــا االســم رباعيــا ورقمهــا 
الجامعــي ورقــم الســجل المدنــي اإلقامــة ومــكان وتاريــخ الميــاد والكليــة والدرجــة والتخصــص 
الــذي حصلــت عليــه وتقديرهــا عنــد التخــرج وتاريــخ التخــرج وتاريــخ إصــدار الشــهادة وتعتمــد 

من عميد القبول والتسجيل.

يجوز إصدار شهادة تخرج بدل مفقود وفقا لما يلي:

تتقــدم الطالبــة إلــى عمــادة القبــول والتســجيل بطلــب منحهــا شــهادة تخــرج بــدل مفقــود 	 
بعد استكمال النموذج الخاص بذلك.

يوضــع ختــم بعبــارة )بــدل مفقــود( مــن قبــل عمــادة القبــول والتســجيل علــى كل شــهادة 	 
تصــدر بعــد الفقــد، عنــد نجــاح الطالبــة فــي المقــررات وحصولهــا علــى معــدل تراكمــي أقــل 
مــن المعــدل المشــروط للتخــرج يتعيــن عليهــا تســجيل بعــض المقــررات مــن خــارج خطتهــا 
الدراســية بمــا يخــدم أهــداف مخرجــات البرنامــج علــى أن يعــرض األمــر )المقــررات المــراد 
تســجيلها(على مجلــس القســم للتوصيــة بشــأنها ثــم الرفــع لمجلــس الكليــة أو من يفوضه 
للموافقــة حتــى يتمكــن مــن رفــع المعــدل إلــى الحــد المشــروط، وحصولهــا علــى الدرجــة 

العلمية وفق خطتها الدراسية.

التخـــــــرج
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تفصل الطالبة من الجامعة في الحاالت اآلتية:

إذا حصلــت علــى ثالــث إنــذارات متتاليــة علــى األكثــر النخفــاض معدلهــا التراكمــي عــن المعدل 
المحــدد للتخــرج، ولمجلــس الجامعــة بنــاء علــى توصيــة مجلــس الكليــة إعطائهــا فرصــة رابعــة 

لمن تتمكن من رفع معدلها التراكمي بدراستها للمقررات المتاحة.

إذا لــم تنــه متطلبــات التخــرج خــالل مــدة أقصاهــا نصــف المــدة المقــررة لتخرجهــا عــالوة علــى 
مــدة البرنامــج، ولمجلــس الجامعــة إعطــاء فرصــة اســتثنائية للطالبــة إلنهــاء متطلبــات التخــرج 

بحد أقصى ال يتجاوز ضعف المدة األصلية المحددة للتخرج.

يجــوز لمجلــس الجامعــة فــي الحــاالت االســتثنائية معالجــة أوضــاع الطالبــات االتــي تنطبــق 
عليهــن أحــكام الفقرتيــن الســابقتين بإعطائهــن فرصــة اســتثنائية ال تتجــاوز فصليــن دراســيين 

على األكثر.

يجــوز تحويــل الطالبــة مــن كليــة إلــى أخــرى داخــل الجامعــة وفقــا للضوابــط التي يقرهــا مجلس 
الجامعــة، تثبــت فــي الســجل األكاديمــي للطالبــة المحولــة مــن كليــة إلــى أخــرى جميــع المــواد 
التــي ســبق لهــا دراســتها، ويشــمل ذلــك التقديــرات والمعــدالت الفصليــة والتراكميــة طــوال 

دراستها في الجامعة.

الفصل من الجامعة

التحويل بين كليات جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل وفقا للضوابط التالية:

1.أن تكــون قــد أمضــت فصليــن دراســيين علــى األقــل فــي الكليــة التــي ترغــب التحويــل 
منهــا علــى أال يقــل عــدد الوحــدات الدراســية التــي رصدت لها درجات في ســجلها الدراســي 

عن ) 24( وحدة.

2. أال تكون منقطعة عن الدراسة في الكلية التي ترغب التحويل منها.

3.أال يقل معدلها التراكمي عند التحويل عن ) 2 من 5(.

ــة  ــة أن تكــون الطالب ــع الســنة التحضيري ــي تتب ــات الت ــى الكلي ــل إل 4. يشــترط فــي التحوي
مقيده في كلية تتبع نفس المسار ويجوز لمجلس الكلية االستثناء من هذا الشرط.

نظام التحويل
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ــة فــي  ــة دراســة الطالب ــات الجامعــة لمــرة واحــدة فقــط طيل ــن كلي ــل بي 5. يكــون التحوي
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.

6. أن تتقــدم الطالبــة بطلــب التحويــل مــن خــال نظــام ســجالت الطــاب وحســب التقويــم 
الزمني الذي تحدده عمادة القبول والتسجيل، أي شروط أخرى يحددها مجلس الكلية

7. تعامــل طلبــات التحويــل مــن كليــة إلــى أخــرى للكليــات التابعــة للســنة التحضيريــة بعــد 
التسكين في الكلية المعنية.

لتحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية:

استيفاء شروط االلتحاق بالتخصص المراد التحويل إليه المحددة من مجلس الكلية.	 

يكون التحويل لمرة واحدة طيلة مدة دراستها في تلك الكلية.	 

أية شروط أخرى يحددها مجلس الكلية.	 

على الطالبة االلتزام بالواجبات اآلتية:

االلتــزام بحمــل البطاقــة الجامعيــة فــي أثنــاء وجودهــا داخــل الجامعــة، والمحافظــة عليهــا مــن 
العبث، وعدم التردد في إبرازها حين الطلب من قبل مسؤولي الجامعة.

القبــول  بعمــادة  المعنيــة  للجهــات  الصحيحــة  والبيانــات  المعلومــات  بإعطــاء  االلتــزام 
والتســجيل، وعمــادة شــؤون الطــالب، وأعضــاء هيئــة التدريــس وموظفــي الجامعــة ذوي 

االختصاص.

التجــاوب واالمتثــال للتعليمــات الرســمية الصــادرة من الجامعة، التي يبلغها بها المســؤولون 
اإلداريون أثناء تأديتهم لمهامهم في العمل.

عــدم حمــل أي نــوع مــن األســلحة التــي يمكــن أن ينتــج عنهــا إيــذاء لآلخريــن، مثــل األســلحة 
النارية، أو البيضاء، أو المفرقعات، أو أي أداة أخرى قد تستخدم كسالح.

بهــا،  حضورهــا  أثنــاء  فــي  بالهــدوء  التــام  وااللتــزام  المكتبــة،  وتعليمــات  بنظــم  التقيــد 
واالســتفادة ممــا وفرتــه مــن خدمــات ومعلومــات، ودفــع المبالــغ المقــررة ســواء كانــت قيمة 

الخدمات الطالبية أو مخالفات ونحوها.

واجبات الطالبة في المجال األكاديمي
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الحفــاظ علــى األماكــن المخصصــة للدراســة والوســائل التــي وضعهــا تحــت تصرفهــا، واحتــرام 
قواعد األمن والنظافة في كامل مرافق الجامعة.

عــدم تنــاول المأكــوالت والمشــروبات داخــل قاعــة الدراســة أو المختبــرات أو المكتبــات 
الجامعية.

حضور اليوم اإلرشادي للتعريف بكليات الجامعة وأقسامها العلمية.

علــى جميــع الطالبــات التأكــد مــن أن البريــد اإللكترونــي الرســمي المعتمــد مــن قبــل الجامعــة 
يعمــل بشــكل صحيــح وعليهــم كذلــك قــراءة البريــد اإللكترونــي بشــكل يومــي لمتابعــة مــا قــد 

يرسل خالله من إعالنات أو خالفه.

االطالع على اإلعالنات التي توضع في لوحة اإلعالنات الرسمية داخل مبنى الجامعة.

االنتظــام فــي الدراســة وااللتــزام بالواجبــات والمهــام الدراســية المطلوبــة منــذ بــدء الدراســة 
وعدم التغيب اال بعذر مقبول وذلك وفقًا لألحكام الواردة باللوائح واألنظمة بالجامعة.

االلتــزام بأخالقيــات البحــث العلمــي واألمانــة المهنيــة فــي إعــداد البحــوث أو التقاريــر التــي 
يتــم المشــاركة فيهــا تقييــم عضــو هيئــة التدريــس حســب النمــاذج المعــدة لذلــك مــع مراعــاة 

األمانة عند تعبئة النماذج.

االلتزام بتطبيق العقوبة الموقعة عليه في حالة إخالله بلوائح وأنظمة الجامعة.

ينبغي على الطالبات مراعاة التعليمات اآلتية أثناء فترة االمتحانات:

التأكد من فترة ومكان االختبار والحضور قبل بدايته بنصف ساعة على األقل.	 

تكــون درجــة الطالبــات المتغيبــة عــن اختبــار مقــرر مــا صفــرا ويحســب التقديــر فــي ذلــك 	 
المقــرر علــى أســاس درجــات األعمــال الفصليــة التــي حصلــت عليهــا فقــط مــا لــم يكــن 

هناك عذرا مقبواًل.

االلتــزام باألنظمــة والترتيبــات المتعلقــة بإعــداد االختبــارات وعــدم الغــش أو الشــروع فيــه 	 
أو المساعدة في ارتكابه أو اإلخالل بنظام االختبارات.

قاعــة 	  فــي  المراقبــة  أو  المســؤول  يوجههــا  التــي  والتعليمــات  باإلرشــادات  االلتــزام 
االختبارات أو المعامل وعدم اإلخالل بالهدوء أثناء أداء االختبارات.
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التقيد وااللتزام باللباس والحجاب الشرعي.

يمنع ارتداء العباءة داخل قاعة االختبار.

يمنع ارتداء العباءة داخل الفصل الدراسي.

عــدم ارتــداء المالبــس الشــفافة والضيقــة والقصيــرة، أو المقترنــة بزينــة مبالــغ فيهــا أو ذات 
األلوان الصارخة، أو المنزلية.

عدم ارتداء البنطال الضيق )مثل الجينز واللجنز (

عدم التشبه بالرجال في الملبس أو قص الشعر وصبغه بألوان غريبة وغير مألوفة.

عدم لبس األقراط في الوجه بطريقة غريبة أو غير مألوفة.

عــدم ارتــداء مالبــس تحمــل شــعارات أو تــدل علــى االنتمــاء إلــى جماعــة أو طائفــة أو تنظيــم، 
أو تحمل صورا تتعارض مع القيم اإلسالمية واآلداب واألعراف االجتماعي. 

ضوابط االلتزام بالزي والمظهر الجامعي

وفــي حالــة مخالفــة ذلــك ســوف يتــم تطبيــق العقوبــات الــواردة فــي الئحــة ضبــط الســلوك 
الطالبي المدرجة على موقع الجامعة
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بيان بأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وفًقا لرتبهم األكاديمية والجنسية

بيان بأعداد اإلداريين والفنين العاملين حاليًا بالقسم

أعضاء هيئة التدريس

الرتبة األكاديمية
غير سعوديسعودي

اجمالياناثذكوراجمالياناثذكور

000000أستاذ

000011أستاذ مشارك

000022أستاذ مساعد

022000محاضر

077000معيد

099044االجمالي

اجمالياناثذكور

066اداري

000فني
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بيانات أعضاء هيئة التدريس ببرنامج علم االجتماع

التخصص اسم العضوم
العام

التخصص 
الدقيق

الدرجة 
البريد الجامعيالعلمية

علم د.ياسمين عالء الدين يوسف1
االجتماع

علم االجتماع 
التنظيمي

أستاذ 
yayoussef@iau.edu.saمساعد

علم م .نيرمين فيصل القحطاني2
Nfalqahtani@iau.edu.saمحاضرعلم االجتماعاالجتماع

م. ملك عبد العزيز العبد 3
الهادي

علم 
maalabdulhadi@iau.edu.saمحاضرعلم االجتماعاالجتماع

علم ع. فاطمة محسن جادي4
fmabbs@iau.edu.saمعيدعلم االجتماعاالجتماع

علم ع. سارة أحمد باخشوين5
sabakhshain@iau.edu.saمعيدعلم االجتماعاالجتماع

علم ع. هند إبراهيم القحطاني6
hialqahtanie@iau.edu.saمعيدعلم االجتماعاالجتماع

علم ع. روان يحي القحص7
ryalqahs@iau.edu.saمعيدعلم االجتماعاالجتماع

علم ع. فاطمة عبدالله السحيباني8
faalsuhaibani@iau.edu.saمعيدعلم االجتماعاالجتماع

علم ع. نجالء خالد المجاربي9
nkalmajarbi@iau.edu.saمعيدعلم االجتماعاالجتماع

علم ع.سارة إبراهيم الدوسري10
sialdossary@iau.edu.saمعيدعلم االجتماعاالجتماع
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اإلمكانيات والمتطلبات المادية لتشغيل البرنامج

القاعات الدراسية

مكاتب أعضاء هيئة 
التدريس واإلدارية

المعامل والمختبرات

قاعة تفاعلية

مكتب رئيسة 
القســـــــــــــم

مكتـــب مديرة 
ضمان الجودة

مكتــــــــب 
لسكرتارية

قاعـــــــــــــــــــــــة 
اجتماعـــــــــــات

مكتب منسقة 
الجـــــــــــــــــداول

مكاتب للهيئة 
التدريسيــــــــــة

معمل حاسب

قاعات دراسية 1

11

11

19

2

6 التجهيزات المتاحة

التجهيزات المتاحة

التجهيزات المتاحة

أجهزة وشاشات عرض 
+ شبكة انترنت 

مجهزة بوحدات مكتبية + طابعات + 
شبكة انترنت

أجهزة وشاشات عرض + شبكة انترنت 
+ 38 جهاز حاسب آلي + برامج وأنظمة 

داعمة للمقررات العملية



45

اإلمكانيات والمتطلبات المادية لتشغيل البرنامج


