
 
 

جدول الدروس 
 االسبوعي

 

 م. حاتم راشد عمي  االسم
 Hateem1982@gmail.com البريد االلكتروني

 عمم االجتماع الحضري اسم المادة
  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 

 التفاصيل االساسية لممادة
 

االجتماع الحضري/ التعريف بماهية عمم االجتماع الحضري /مفاهيم عمم 
نظريات عمم االجتماع الحضري / التعريف بالنظريات الكالسيكية / 

التعريف بالنظريات الحديثة / المدينة )ماهيتها ، خصائصها ، نشأتها 
االجتماعية ( / المدينة في العراق / عوامل تطور المدينة في العراق / 

ة ، مشكمة مشكالت المدينة في العراق ، مشكمة التحضر في المدين
 السكن ، مشكمة التموث ، مشكمة الهجرة ، مشكمة االزدواج في القيم .

 
 الكتب المنهجية

 

 محاضرات من اعداد مدرس المادة

 
 المصادر الخارجية

 

 عمم االجتماع الحضري / د. السيد الحسيني
 عمم االجتماع الحضري / ف.ف. كاستممو ترجمة : ابو بكر باقادر

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

 %01مثالا  - %51مثالا  %53مثال %53مثالا 
 اضافيةمعمومات 

 
 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 القادسية الجامعة :
 االدابالكلية :

 علم االجتماعالقســم :
 الثالثةالمرحلة :

 حاتم راشد علياسم المحاضر الثالثي :
 مدرساللقب العلمي :

 ماجستيرالمؤهل العلمي :

 كلية االداب /علم االجتماعمكان العمل  :



 
 

جدول الدروس 
 االسبوعي

 

 م. حاتم راشد عمي  االسم
 Hateem1982@gmail.com البريد االلكتروني

 اجتماع التنظيمعمم  اسم المادة
  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 تنمية الوعي المعرفي واالدراكي والوجداني لمفردات المنهج

 التفاصيل االساسية لممادة
 

التعريف بعمم اجتماع التنظيم / النظريات الكالسيكية)كارل ماركس،ماكس 
فيبر، روبرت ميشيمز( / النظريات الحديثة)الفن جولدنر،فميب سمزنيك، 

 بارسونز / الظروف الراهنة لمتنظيمات في العراق 

 
 الكتب المنهجية

 

 محاضرات من اعداد مدرس المادة

 
 المصادر الخارجية

 

 / د. السيد الحسيني التنظيمعمم اجتماع 
 عمم اجتماع التنظيم / د. محمد عمي محمد

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

 %01مثالا  - %51مثالا  %53مثال %53مثالا 
 اضافيةمعمومات 

 
 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 القادسية الجامعة :
 االدابالكلية :
 علم االجتماع: القســم

 الرابعالمرحلة :
 حاتم راشد علياسم المحاضر الثالثي :

 مدرساللقب العلمي :
 ماجستيرالمؤهل العلمي :

 كلية االداب /علم االجتماعمكان العمل  :



 

 
 

جدول الدروس 
 االسبوعي

 

 م. حاتم راشد عمي  االسم
 Hateem1982@gmail.com البريد االلكتروني

 مجتمع عراقي اسم المادة
  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 تنمية الوعي المعرفي واالدراكي والوجداني لمطالب تجاه المادة

 التفاصيل االساسية لممادة
 

االجتماعية  دراسة المجتمع العراقي )د. عمي الوردي( ، دراسة التركيبة
القبمية لممجتمع العراقي من خالل )دراسات د. عبد الجميل الطاهر( / 

خصائص المجتمع العراقي / مكونات المجتمع العراقي / الدولة والمجتمع 
 وعالقة االقميات والطوائف بالدولة .

 
 الكتب المنهجية

 

 محاضرات من اعداد مدرس المادة

 
 المصادر الخارجية

 

 د. عمي الوردي / المجتمع العراقي 
 حنا بطاطو / العراق )الطبقات االجتماعية(

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

 %01مثالا  - %51مثالا  %53مثال %53مثالا 
  اضافيةمعمومات 

 مجهورية العراق
 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 القادسية الجامعة :
 االدابالكلية :

 علم االجتماعالقســم :
 الثانيالمرحلة :

 حاتم راشد علياسم المحاضر الثالثي :
 مدرساللقب العلمي :

 ماجستيرالمؤهل العلمي :

 كلية االداب /علم االجتماعمكان العمل  :



 
 
 


