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  الماجستيرالخطة الدراسية لبرنامج 

 علم االجتماعفي 
 

 الجهة المقدمة للبرنامج :ــ 

  الدراسات االجتماعية ــ قسم  اآلدابكلية  

 ــ أسم البرنامج ومسمى الدرجة العلمية :

              : علم االجتماعفي برنامج              اسم البرنامج. 

                 : علم االجتماع " في الماجستيرمسمى الدرجة العلمية " 

 

 ــ القبول في البرنامج :

 إضافة إلى الشروط العامة التي حددتها الئحة الدراسات العليا بالجامعات السعودية , يشترط ما يلي:

 يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج :  

في علم االجتماع  والخدمة االجتماعية  سدرجة البكالوريوس أو الليسانأن يكون الطالب حاصال علي  .1

 من جامعة سعودية أو من جامعة أخري معترف بها بتقدير عام جيد جدا علي األقل. 

 أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية التي يجريها له القسم.  .2

واختبارا( في مقررات  يكون قبول الطالب المتقدم من خارج التخصص مشروطا بنجاحه )دراسة .3

تكميلية من المرحلة الجامعية يحددها القسم، وفي حالة دراسة الطالب ألي مقرر منها يجري القسم 

 معادلة إلعفائه منها. 

يمكن قبول الحاصلين على دبلوم عال )فوق جامعي( في علم االجتماع بتقدير جيد جدا من  .4

ماثلة التي درسها في برنامج الدبلوم بناء جامعة معترف بها، حيث يمكن احتساب المقررات الم

 على معادلة يجريها القسم
 

 

 ــ الخطة الدراسية :

 اآلتية : معتمدةالساعة ال دراسةبعد إتمام  علم االجتماعفي  الماجستيرتمنح درجة 

 وحدة ( 30)إجمالي  وحدات دراسية للرسالة  6وحدة دراسية +  24: الدّراسيّة الوحدات عدد
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 : علم االجتماع ماجستير برنامج مقررات

 (إجبارية دراسية اتوحد 8: )اإلجباريّة المقررات: 1الفصل ـ1

 الّرمز المقررات
 ةالدراسي الوحدات

 (بالساعات)

 2 7406600 النظرية االجتماعية المعاصرة

 2 7406601 اجتماعى متقدم بحث  وأدوات مناهج

 2 7406602  اجتماعية قضايامشكالت و

 2 7406603 الخليجي المجتمع في دراسات

 

 : واالختيارية اإلجبارية المقررات: 2الفصل ـ2

 ( اختياريتان وحدتان+  إجبارية وحدات 6 منها دراسية وحدات 8)

 الّرمز المقررات
 الدّراسيّة الوحدات

 (بالساعات)

 2 7406604 االجتماعية البحوث وتنفيذ تصميم

 2 7406605 االجتماعية البحوث في اإلحصاء

 2 7406606 إنجليزية بلغة اجتماعية نصوص

   

 : يلي مما( واحد مقرر) دراسيتين وحدتين الطالب يختار

 المقررات
 الدّراسيّة الوحدات الّرمز

 (بالساعات)

 2 7406607 االجتماعية السياسات

 2 7406608 السكان والتنمية
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 :  االختيارية المقررات: 3الفصل ـ3

 : ( يلي مما الطالب يختارها اختيارية دراسية وحدات 8)

 الّرمز المقررات
 الدّراسيّة الوحدات

 (بالساعات)

 2 7406609 والقرابة والزواج األسرة

 2 7406610 االجتماعي والتغير العولمة

 2 7406611 االجتماعي والضبط االنحراف

 2 7406612 الطبي االجتماع علم

 2 7406613 السياحةسوسيولوجيا 

 2 7406614 االجتماعية األنثروبولوجيا

 2 7406615 والمجتمع اللغة

 2 7406616 الثقافة والمجتمع

 

 (إجبارية  وحدات دراسية 6 ) الرسالة إنجاز:  4الفصل- 4

 

 


