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العلمي القسم( 2)الكلية( 1)

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةاآلداب والعلوم االنسانية

( نوع البرنامج5)( نظام الدراسة4)( الدرجة وأسلوب الدراسة3)

عامانتظامبالمقررات الدراسية والرسالة  الدكتوراه

التخصص العام( 6)

 Sociology Englishعلم االجتماععربي

)إن وجد( التخصص الدقيق( 7)

 Englishعربي

العلمية الدرجة( اسم 8)
(االجتماع علم) الفلسفة دكتوراه عربي

Ph.D. ( Sociology) English

7143التاريخ المقترح لبدء البرنامج( 10)العربية( لغة التدريس9)

10 قع قبولهم في البرنامجعدد الطالب المتو( 12) العربية ( لغة الرسالة العلمية11)

15االختيارية  )من داخل القسم(عدد وحدات المقررات 21عدد وحدات المقررات اإلجبارية

-عدد وحدات المقررات الحرة -عدد وحدات المقررات االختيارية )من خارج القسم(

48عدد الوحدات اإلجمالية12أو الرسالةعدد وحدات المشروع البحثي 
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 ( List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة ( 38)
 المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالة(مرتبة وفقا للتالي: المقررات كتابة )يجب 

Course Titleاسم المقرر Course Code رمز و رقم المقرر

مقررنوع ال
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type

الوحدات الدراسية 

(Credits)

المتطلب السابق 
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3 - - 3 ارياجب Critical Studies in Social Theory دراسات نقدية في النظرية االجتماعية Soc 701 701جمع 

Soc 702 702جمع 
دراسات تطبيقية فيي البحيوا االجتماعيية 

 .الكمية 

Applied Studies in Quantitative Social 

Research 
3 - - 3 اجباري

Soc 703 703جمع 
دراسات تطبيقية فيي البحيوا االجتماعيية 

 . الكيفية

Applied Studies in d Qualitative Social 

Research 
3 - - 3 ارياجب

3--3اجباري Society and the New Mediaالمجتمع واإلعالم الحديث704Soc 704جمع 

3--3اجباري Sociological Readings in Englishقراءات اجتماعية باللغة االنجليزية705Soc 705جمع 

Soc 706 706جمع 
دراسيييات متقدمييية فيييي التنميييية والتخطيييي 

 االجتماعي

Advanced Studies in the Field of 

Social Development and Social 

Planning 

3 - - 3 اجباري

3--3اجباري Social Topicموضوع خاص707Soc 707جمع 

Soc 720 720جمع 
دراسيييييات متقدمييييية فيييييي عليييييم االجتمييييياع 

 األسري

Advanced Studies in the Sociology of 

Family 
3 - - 3 اختياري

Soc 721 721جمع 
دراسيييييات متقدمييييية فيييييي عليييييم االجتمييييياع 

 الحضري
Advanced Studies in Urban Sociology 3 - - 3 اختياري

دراسات متقدمة في الجريمة واالنحراف Soc 722 722جمع 
Advanced Studies in Crime and 

Delinquency 
3 - - 3 يارياخت

Soc 723 723جمع 
دراسيييييات متقدمييييية فيييييي عليييييم االجتمييييياع 

 التنظيمي والصناعي

Advanced Studies in Organizational 

and Industrial Sociology 
3 - - 3 اختياري
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 (List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة ( 38)
 البحثي(الرسالة أو المشروع ثم  ،ثم االختيارية ،مقررات اإلجبارية)يجب أن تكتب المقررات بالترتيب التالي: ال 

Course Titleاسم المقررCourse Codeرمز و رقم المقرر

نوع المقرر

Couse 

type

الوحدات الدراسية 

(Credits)

المتطلب السابق 

(Prerequisite)
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دراسات متقدمة في علم االجتماع االقتصادي Soc 724 724جمع 
Advanced studies in Economic 

sociology 
3 - - 3 اختياري

دراسات متقدمة في علم االجتماع السكاني Soc 725 725جمع 
Advanced Studies in Population 

Sociology 
3 - - 3 اختياري

726جمع 
Soc 726

دراسات متقدمة في علم االجتماع الثقافي
Advanced Studies in Cultural  

Sociology 
3 - - 3 اختياري

727جمع 
Soc 727

3--3اختياري Advanced Studies in Social   Policyدراسات متقدمة في السياسة االجتماعية 

728جمع 

Soc 728

ج والمشروعات االجتماعيةتقويم البرام

Assessment of Social Projects and 

Programs 3 - - 3 اختياري

12--12رسالة Ph.D. Thesisرسالة الدكتوراه799Soc 799جمع 




