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 9من  2الصفحة 

 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة أ( التعريف
 املقرر: اسم-1 .1
2.                    

 Soci101 رمز املقرر – قضايا جمتمعية معاصرة

 (         2 ) الساعات املعتمدة:  عدد- 2 .3
 

     :قرر الدراسيأو الربامج الذي يقدم ضمنه امل الربنامج- 3
                                       

 جميع  برامج الكلية                                              
 

 .اللغة العربية    .5 لغة تدريس املقرر:  – 4 .4
 

  نورة الصويان د. اسم منسق املقرر الدراسي: - 5 .6
 

                                   فيه املقرر الدراسي: السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى-6    
 

 املستوى األول

 وجدي ال.       املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:- 7 .7
 

 يوجد  ال  املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(: - 8 .8
 )ال ينطبق(موقع تقدمي املقرر إن مل يكن داخل املبىن الرئيس للمؤسسة التعليمية: - 9

 التدريس اسلوب – 10
  %100 النسبة املئوية:  √ حماضرات تقليدية –أ 

  ....... % النسبة املئوية:   خمتلط )تقليدي، عن بعد(-ب 
  ....... % النسبة املئوية:   التعلم االلكرتوين –ج 
  %.......  النسبة املئوية:   مراسله –د 
  ..... %.. النسبة املئوية:   اخرى-هـ 

 مالحظات:
........................................................................................................... 

 

  ( األهداف:ب

 ماهو الهدف األساسي من هذا المقرر:-1
 وحلها  حيط بهاالمشكالت والقضايا المجتمعية بالمجتمع الم المعلم القدرة على تحديدإكساب الطالب  

 بأسلوب علمى سليم  

 :الدراسي  املقرروحتسني صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2
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تزويد الطالبات بالمواقع اإللكترونية واألبحاث المختلفة المتصلة بالمقرر على شبكة اإلنترنت والمختصة برصد  -
 .المشكالت والقضايا المجتمعية المختلفة 

ى دراسة وتحليل وعرض القضايا المختلفة وإبداء الرأى فى تأثيرهما على استقرار المجتمع وتوضيح دريب الطالبات علت -
 . أثرهما  على التنمية المجتمعية

 
 

 : الدراسيج( توصيف المقرر 
 تناولها: التي سيتمالموضوعات -1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 :اإلجتماعية  *الفصل األول :القضايا والمشكالت
املقصود بالقضايا واملشكالت اإلجتماعية المبحث األول :-  

1 2 

 4 2 املعاصرة . االجتماعيةالطبيعة العامة للمشكالت  المبحث الثانى : -1

 2 1 :االجتماعيةالتفسريية للقضايا واملشكالت  االجتاهات الفصل الثانى :  -2

 –حمكات دراسة القضايا )الدين  أسباب التنوع.  :االجتماعيةالقضايا واملشكالت  : الفصل الثالث
 القانون (

 
1 

 
2 

  القضايا واملشكالت االجتماعية رؤية تصنيفيةتابع الفصل الثالث :  
1 

2 

 الفصل الرابع : قضايا مجتمعية معاصرة فى المجتمع السعودى 
 -المبحث األول : قضايا مجتمعية عامة: )المواطنة - التعصب -التطرف -اإلرهاب– اإلدمان (

2 4 

 التنمية االجتماعية (–)أزمة اهلوية   المبحث الثانى: 

 

1 2 

 الفصل الخامس : مشكالت األسرة السعودية املعاصرة :
الفقر اإلسكان ( -البطالة -العنف األسري–اإلغرتاب األسري –)الطالق   

 

2 4 

 الفصل السادس : - برامج اإلستشارات األسرية .
مليثاق العاملى حلقوق اإلنسانحقوق اإلنسان)ا –  
  امليثاق اإلسالمى حلقوق اإلنسان (– 

 املنهجية العلمية لعالج القضايا واملشكالت االجتماعية

2 4 
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  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2
 

 المختبر فصول دراسية المحاضرة
عملي/ميداني/      

 تدريبي
 جمالياال أخرى

 ساعة26 ............ ............ ............ ............ 2 ساعات التدريس

 ساعة 26 ............ ............ ............ ............ 2 الساعات المعتمدة

 
 

 اليوجد  ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا   / ساعات دراسة خاصة إضافية-3

 
واستراتيجيات الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طرق التقويم  باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4

 التدريس.
 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 
 التدريس

 طرق التقويم
 

 كل طالب أن:في نهاية دراسة المقرر يستطيع   المعارف 1.0
 

المشاركة  الصفية.  المحاضرة االجتماعية املعاصرة.عرف أهم القضايا واملشكالت يت 1.1
        

 دد األسلوب العلمي لدراسة املشكالت والقضايا اتجمتمعية املعاصرة .حي 1.2
 

التكليفات واألنشطة  المناقشة
 البحثية

 اختبارات التعلم التعاونى تمعية املعاصرةرة للمشكالت اتجمعدد املداخل النظرية املفسي- 1.3
أعمال السنة   

 إختبارات نهائية المناقشة صف األسباب املؤدية حلدوث املشكالت والقضايا املعاصرةي- 1.4

1.5    

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن:  المهارات المعرفية 2.0
معية بالواقع احمليط         تتار األسلوب األمثل حلل املشكالت اتجمخي 2.1 التكليفات واألنشطة  المناقشة والحوار  
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 
 التدريس

 طرق التقويم
 

 البحثية.
.. أثناء حل املشكلة  السليم والتفكري املنظم الرأى والتعبريقرتح ي 2.2  المشاركة  الصفية. حل المشكالت  

يرية االختبارات التحر  المناقشة  بدقة  صنف املشكالت والقضايا اتجمتمعية  املعاصرةي 2.3
 )أعمال السنة/نهائية(

  قارن بني املشكالت والقضايا اتجمتمعيةي- 
 التعلم النشط

 
كتابة التقارير ذات الصلة 
 باملوضوع 

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين  3.0
شارك بالنقد واحلوار.ي 3.1 طالبات تكليف ال التعلم التعاوىن 

باقرتاح مشكالت 
وقضايا حملية مع 

 حلوهلا.
 العصف الذهين .  قترح األساليب الممكنة لحل المشكالت بالواقع المحيط ي 3.2

 
تقييم اجناز  -

الطالبات فيما يتعلق 
بالقراءات اليت مت 

 التكليف هبا

 
 

البحث  اسرتاتيجية بها وازن بني حلول املشكالت والقضايا مع الواقع احمليطي
 واالستقصاء 

تشجيع الطالبات -
 على النقد البناء

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: والمهارات العددية وتقنية المعلوماتمهارات التواصل  4.0
4.1  

 بحث بحثا ذاتيا مناسبا للموضوع على شبكة اإلنترنت ي
 اإلختبار التحريري التعلم الذاتى 

4.2  
 األقران موعات شارك داخل مجي

التعلم التعاوني .  التقييم الشفهي  

  
 

  

 المهارات النفس حركية 5.0
 .................. .................. ال يوجد. 5.1
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 
 التدريس

 طرق التقويم
 

5.6 ..................................................................... .................. .................. 
 
 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  ل. جدو 5
 

 األسبوع مهمة التقويم 
 النسبة 

 من التقويم النهائي
1 

 
كما هو محدد ; االختبار النهائى

 60 بالتقويم 

2 
 

 السادس  )فصلي أول (اختبار أعمال سنة
10 

3 
 

 اختبار أعمال سنة)فصلي ثانى (
 10 الثامن 

4 
 

 
 5 مستمر  لدراسة وعدم الغياب المتكررفي ا االنتظاماإللتزام بالحضور 

5 
 

 عمل ملف قراءات وتطبيق أساليب حل المشكالت
 10 مستمر

6 
 

 
 5 مستمر  عمل مشروع بحثي جماعي ومناقشته

 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.
 ا جلدول احملاضرات :تتاح للطالبات فرصة التواصل مع مسئوىل املقرر خالل الساعات املكتبية املتاحة أسبوعيا ووفق

 اإلسم : د/نورة الصويان -

- n.alsowayan@mu.edu.sa الربيد اإللكرتوىن :   
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 هـ   مصادر التعلم 

 :الكتب المقررة المطلوبة-1
.م2013: قضايا ومشكالت إجتماعية معاصرة ،دار الزهراء ،الرياض ،  نورة إبراهيم الصويان وأخرين  

 2005نظرة يف علم اإلجتماع األسري مكتبة الشقري ، الرياض،: سلوي عبد الحميد الخطيب

 المراجع الرئيسة:-2
 .3ط،  ھ1431:املدخل إيل دراسة اتجمتمع السعودي .دار اخلرجيي للنشر والتوزيع ،الرياض، محمد بن إبراهيم السيف –

. 2003: مبادئ علم اإلجتماع ، ،مطابع احلميضي ، الرياض،  إلهام بالل -  
: اإلستشارات األسرية : مفاهيمها ومهاراهتا وتطبيقاهتا مكتبة امللك فهد الوطنية ، الرياض،  يز بن علي الغريب وأخرينعبد العز -

2008.  
2005 :علم املشكالت اإلجتماعية ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، األردن معن خليل عمر-  

  :بهايوصى  والمراجع التيالكتب -3

.2008عريب املعاصر ،مركز دراسات الوحدة العر بية : اتجمتمع ال.حليم بركات   
.2005عن العوملة والتحوالت اتجمتمعية ىف الوطن العريب ،دار الكتاب اجلديدة املتحدة ،دراسة -  

م.1995املشكالت اإلجتماعية ، .أحمد زايد وأخرين :   
 العلوم اإلجتماعية ، جامعة الكويت مجلة -
 

 اإلنرتنت...اخل: املراجع اإللكرتونية، مواقع-4

:www.ejtemay.com –    Http\\:www.amanjorden.com - 
edu search ,google ا يتضمنه من مواقع تربوية تتصل باملقرر .مو  موقع - 

www.socresonline.org.uk/index/index.htm                         
 www.findarticle.com              www.socig.ac.uk - www.ideas.repec.org               

 أخرى:مواد تعليمية -5
Power Point رات معدة اعتمادا على برنامجحماض   

واملواقع االلكرتونية  اليت هتتم مبجاالت القضايا اتجمتمعية واليت هتتم الطالبات بإجراء موضوعاهتم ا يف نطاقها .     
 المرافق الالزمة: و.
 المباني:-1

  ( 60قاعة دراسية)ومزودة بأجهزة عرض  .طالبة- Overhead Projector 
 

http://www.socresonline.org.uk/index/index.htm
http://www.socresonline.org.uk/index/index.htm
http://www.findarticle.com/
http://www.socig.ac.uk/
http://www.socig.ac.uk/
http://www.ideas.repec.org/
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  :مصادر احلاسب اآليل-2
 حاسب أيل وسبورة ذكية وأجهزة عرض رقمية                      

 توجد مصادر مطلوبة ال   أخرى:مصادر -

 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 
 التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية -1

 عه على الطالبات .عن املقرر يتم توزي استباناتمن خالل  -   

 حتليل نتائج الطالبات يف املقرر . -

  مناقشة مشاريع الطالبات البحثية وتقوميها .
 ملعرفة آراء الطالبات حول املقرر ومدى فاعلية أسلوب التدريس  pcooG sucoFالعمل بأسلوب 

 القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو -2
املقرر . تقييم استمارة - 

مراجعة مدى االلتزام خبطة املقرر واحملتوى األكادميي اخلاص به والوارد يف توصيف املقرر. -  
  التأكد من االلتزام باجلدول الدراسي وباألداء التدريسي والساعات املكتبية -

الطرق احلديثة ىف التدريس . استخداممن خالل - التدريس:عمليات تطوير -3  
. واالكتشاف واالستقصاء شكالت إستخدام حل امل-  
التعلم التعاوىن .-  
زيادة األنشطة البحثية .-  
إضافة تكليفات منزلية للطالبات )تلخيص ملقالة (. -  
مناقشة الطالبات واالطالع على آرائهم يف حمتوى املقرر. -  
 ليااملراجعة املستمرة ملا يتم تدريسه يف اجلامعات األخري يف جمال موضوع الدراسة وآ -
 الطالب:عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى -4

 تدقيق ومراجعة  تصحيح عينة من أعمال الطالبات  بواسطة مدرسني مستقلني. -

مراجعة األوراق اليت مت تصحيحها من قبل أستاذة املقرر وعضو أخر بالقسم . -   
 مراجعة عينة من كراسات اإلجابة من قبل عضو تدريس خارجى -

 الدراسي والتخطيط لتطويرها: فعالية املقررات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى إجراء -5
 ميكن التخطيط لتطوير فعالية املقرر الدراسي من خالل :

التقييم النهائي  -الدوري ألعضاء هيئة التدريس القائمني علي تدريس املقرر لتقرير نقاط القوة ومعاجلة نقاط الضعف . االجتماع-
 قييم املقرر .ت الستبانات
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التخطيط لتطوير فعالية املقرر الدراسي تبعا للمعطيات احلديثة .  -  
سبق هلم تدريسه لالستفادة من خرباهتم. الذيناالسرتشاد بآراء وإسهامات األساتذة اآلخرين الذين يقومون بتدريس املقرر ذاته أو  -  
.اعتماد أسلوب االعتماد األكادميي يف مراجعة املقررات -  
 

 
 
 
 
 
 

 منسق المقرر

  
 
 
 

 رئيس القسم األكاديمي
د.نورة الصويان .... االسم:

........................ 
 . خالد العفيصاند... االسم: 

 ................................. التوقيع:  ................................. التوقيع:
 .. / ....... / ....... هـ..... التاريخ:  هـ 1435/ . 10/  1. التاريخ:

 
 

 تم اعتماد توصيف المقرر
هـ 1434/ 3/11بتاريخ  (3)في جلسة القسم رقم   

 
   

 


