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 معلومات المحاضر:
 

 اسم المحاضر   سناء محسن العتيبي 
 الساعات المكتبية  (2-12الخميس ) -( الثالثاء12-10االثنين )

 رقم المكتب  29كلية اآلداب/ الدور الثالث / مكتب رقم  1مبنى  
 رقم الهاتف  0118051788

sotaibi1@ksu.edu.sa    اإللكتروني عنوان البريدي 
 

 معلومات المقرر:
 

 اسم المقرر  وحقوق اإلنسان القانون  علم اجتماع 49271شعبة: 

 رقم المقرر  جمع 420

يهدف المقرر إلى أن تتعرف الطالبة على مفاهيم القانون، علم االجتماع القانوني، الحقوق اإلنساااااااااانية، 
العالمية والحقوق وأن تفسر الظواهر والنظم القانونية باستخدام أطر نظرية اجتماعية، وأن تقارن الحقوق 

 اإلسالمية.

 توصيف المقرر 
 

، على نشااااااااااتم علم االجتماااع القااانوني ، كاللاا التعرفن تتعرف الطااالبااة على مفهوم القااانون، وأنواعا أ
نية ضااااامن والعالقة بين علم االجتماع القانوني والقانون، وكللا قدرم الطالبة على تفساااااير الظواهر القانو 

ا التعرف على مفهوم حقوق اإلنسااااااااااان، والمقارنة بين الحقوق العالمية كللأطر النظرية االجتماعية. 
 واإلسالمية، باإلضافة إلى القدرم على استنتاج قضايا حقوقية في المجتمع.

نواتج التعلم )المنصااو   
يف  يهاااااا في توصاااااااااا عل

 المقرر(

 م، دار وائل للنشر، األردن.2008، علم االجتماع القانوني ، إحسان الحسن
، م، مؤسااسااة شااباب الجامعة2012 حسااين رشااوان،  حقوق اإلنسااان دراسااة في علم االجتماع القانوني،

 اإلسكندرية.

 الكتب الرئيسية  

 جامعة الملك سعود

 كلية اآلداب

جمع 420مفردات مقرر:   

 الفصل الدراسي: األول

.هـ1439-ه1438السنة الدراسية:   

mailto:sotaibi1@ksu.edu.sa
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الطبعة  م،2000سااليمان الحقيل،  ،وتطبيقاتها في المملكة العربية السااعودية حقوق اإلنسااان في اإلسااالم
 ، الرياض.ألولىا

م، النشر العلمي 2014الثقافة اإلسالمية والتحديات الفكرية المعاصرم وحقوق اإلنسان، حسن أبو غدم، 
 والمطابع، الرياض.

 القاهرم.، مكتبة غريب م،1992زيد،  محمود أبو واالتجاهات،علم االجتماع القانوني: األسس 

 المراجع التكميلية: 

 علم االجتماع القانوني، الحق، حقوق إنسانية(. ،القانون على مفاهيم متصلة بالمقرر ) التعرف -
 النظريات االجتماعية المفسرم للظواهر القانونية. فهم -
 .على حقوق اإلنسان العالمية وحقوق اإلنسان في اإلسالم التعرف -
 مععلى حقوق اإلنسان والمجاالت المختلفة لممارستها في المجت التعرف -
القانون في دراسة الواقع االجتماعي وفي تفسير التعديالت القدرم على تطبيق نظريات علم اجتماع  -

 القانونية في إطار عالقتها بالتغيرات االجتماعية الواقعة في المجتمع.
القدرم على تحديد تتثير العوامل المشاااااجعة على اساااااتصااااادار قوانين )تشاااااريعات( جديدم والعوامل  -

 ها تتثير على المؤسسات التشريعية.المعوقة لها والقيم الثقافية واألوضاع السياسية التي ل
 القدرات الخاصة بالتوقعات عن التغيرات االجتماعية واالقتصادية التي تسفر عن القوانين.   -
 توقع التطورات التي قد يتم إدخالها على حقوق اإلنسان وردود فعل األفراد تجاهها. -

 مخرجات التعليم 

 استراتيجيات التعليم .والتعاوني ، الحوار، التعليم اللاتيالمناقشات الجماعية، المحاضرات ية،المواقف العمل 

 
 طرق التقييم:

 تاريخ التغلية الراجعة
)تااااااوياااااد الاااااطاااااالاااااباااااات 

 بالنتيجة(*

 النوع تقسيم الدرجات تاريخ التقييم

 المشاركة والتفاعل درجات 10 خالل المحاضرات ها1/4/1439
 متطلب جماعي   درجة 15 موعد كل مجموعةل وفقا   ها1/4/1439
 فعاليات وأنشطة درجات 10 خالل المحاضرات ها1/4/1439

 ها13/2/1439 ها23/2/1439
 

 اختبارات فصلية درجة 25

 اختبار نهائي درجة 40
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  الدراسي للفصل قترحة لمنهج علم اجتماع القانونيالخطة الم ▪

 التاريخ اليوم األسبوع
عدد  

 الساعات
 المرجع عنوان المحاضرة

1 
يوم 

االتفاق حول المقرر وطرق التقييم  2 1/1 الخميس
 والمراجع

 

2 
يوم 

 2 8/1 الخميس

مقدمة عامة عن علم االجتماع 

 .اإلنسانالقانوني وحقوق 

 ومفاهيم  نشتت : القانوني اجتماع علم
كتاب الحسن 

 21-34 
 العرض والمحاضرات

يوم  3
علم اجتماع القانوني: أهداف   2 15/1 الخميس

 ومشكالت 

يوم  4
عالقة علم االجتماع القانوني بالقانون  2 22/1 الخميس

 العام وعلم االجتماع

كتاب الحسن 

 53-60 

 

يوم  5
 الخميس

، الطبيعي القانون : )القوانين أنواع 2 29/1
 (االجتماعي القانون ، الوضعي القانون 

 الحسن كتاب
 69-87 

 
يوم 

 الخميس
 االمتحان الفصلي 2 13/2

يوم  6
 الخميس

 الحسن كتاب والمجتمع القانون  2 20/2
 91-106 

يوم  7
 الخميس

27/2 2 
 مراجع متعددم أعالم علم االجتماع القانوني

8 
يوم 

 الخميس

 في اإلنسان حقوق  األولالعرض  2 5/3
 العالمية اإلنسان حقوق  – اإلسالم

 الدولية والمواثيق

 حديثة مراجع
 باالتفاق
 (طالبات)

9 
 في اإلنسان حقوق  الثاني: العرض
 والتعريف السعودية العربية المملكة

 الحقوقية بالجهات

 حديثة مراجع
 باالتفاق

 (طالبات)

10 
يوم 

 2 12/3 الخميس
 االجتماعي الضبط:  الثالث العرض
 الرسمي وغير الرسمي

 حديثة مراجع
 باالتفاق

 (طالبات)
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11 
يوم 

 2 19/3 الخميس
 حقوق المرأم القانونية :  الرابعالعرض 

دوليا  ومحليا  وحقوقها في مسائل 
 األحوال الشخصية

مراجع حديثة 
 باالتفاق
 )طالبات(

يوم  12
 2 26/3 الخميس

 المجتمع في المستحدثة القوانين
مراجع حديثة  اإليلاء من الحماية قانون : السعودي

 باالتفاق
 المجتمع في المستحدثة القوانين )طالبات(

 الطفل حقوق  قانون : السعودي

13 
يوم 

 مراجعة وتقييم للمقرر 2 3/4 الخميس

 
 

 :القـوانـيـن ▪

يحميا من  تقييما وسوفااللتاام بالحضور الكامل و في الوقت المحدد سوف ينعكس إيجابا على طريقة  -
 المقرر.الحرمان من 

ويسمح للطالبة بالتتخر عن العشر الدقائق األولى لمحاضرم  الجامعة،الحضور للمحاضرم إجباري وفقا  لقوانين  -
 .غياب(دقائق لمرتين يحسب  10واحدم فقط وفي حال تكرار التتخر سيحسب غياب )في تكرار التتخر 

ويمكن حسابها كالتالي: )مجموع غياب الطالبة  ،فتكثر %25تغيب الطالبة بالنسبة للحرمان في حال بلغ نسبة  -
 =نسبة غياب الطالبة(. 100المحاضرات الفعلية مجموع ÷ 

ا. والمشاركة الفعالة، المحاضرم،ينبغي االلتاام بالهدوء في  -  وعدم استخدام الجوال مطلق 

البديل عن االختبارات الفصلية ينبغي تقديم علر مقبول لتتمكن الطالبة من دخول االختبار  حال الغيابفي  -
 تقديم علر طبي من مستشفى حكومي(.)

 وكتابت .وتوثيق كل مايتم نقل   الحر  على األمانة العلمية -

 الطالبة التي ال تتعاون مع زميالتها في العمل الجماعي أو تعطل العمل سوف تفقد درجة العمل الجماعي. -

 

 

 الجماعي:تقييم المتطلب  معايير ▪
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 ويف العرض ..للجميعينبغي االستعداد مسبقا بشكل جيد حىت تتحقق الفائدة  ...لنجاح العمل  ✓
 أمساء عضوات اجملموعة(. – )العنواناألوىل  )الصفحة( ينبغي أن تشمل الشرحية والبحث

 معايير أو بنود التقييم: وفيما يلي

 المعيار الدرجة

 متخصصة في موضوع البحث ةاستضاف** 2

 المراجع.كتابة البحث بطريقة علمية وتثبيت  4

 واألمثلة وربط بالواقع من خالل ذكر بعض القصص الموضوع ربط   2

  بمقرر الدراسة

 توزيع النظرات( -وضوح الصوتوالتقديم ) اإللقاء 2

 في الموضوع وإشراكهنالتفاعل مع الطالبات في العرض  2

)تناسق الخطوط مع ألوان الشرائح  اإلبداع في تصميم شرائح العرض 2

 (ترتيب القاعة -وحسن توظيف الصور

 دقيقة  40إدارم الوقت أثناء العرض بحيث ال يتجاوز العرض ** 1

 البنود الموضوع أمامها عالمة ** تعني أنه عمل جماعي. -
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 والتاريخ:توزيع المجموعات حسب الموضوع 

من البحث وقائمة المهام يوم  الكرتونيةموعد نهائي لتسليم نسخة  ▪

 .هـ 5/3/1439السبت 

 

 

 تاريخ العرض املوضوع األعضاء رقم اجملموعة

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 


