
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 أ . م . د نبيل عمران موسى عبد الحسين الخالدي االسم
 Nabeel.umran@yahoo.com البريد االلكتروني
 عمم االجتماع القانوني اسم المادة
 األول  و  الثاني مقرر الفصل
اىداف 
 المادة
 

ىذا المقرر إلى تعريف الطالب بمحتوى عمم االجتماع القانوني وأىميتو ودوره في المجتمع ألن  ييدف
مسألة حقوق الفرد وواجباتو تعد واحدة من أىم مسائل العصر الراىن وىي ترتدي طابعًا ال وطنيًا فحسب 

 بل عالميًا لذا فدراسة الطالب ليذا المقرر يفيدىم في التعامل داخل المجتمع
تفاصيل ال

االساسية 
 لممادة
 

 معنى القانون وأىميتو ودوره في الحياة االجتماعية ومداخل دراستو ومصادره الرسمية -1
القانون كإطار لمحياة االجتماعية وخصائص القاعدة القانونية، نشأة عمم االجتماع القانوني كفرع  -2

 االجتماعيمتخصص لعمم االجتماع، أىمية الوعي بالقانون وعالقتو بالتغير 
 فيم النظريات االجتماعية المفسرة لمظوىر القانونية -3

 الكتب المنيجية

 
 غير محدد 

 
المصادر 
 الخارجية

 

 دار وائل لمنشر االردن 2002عمم االجتماع القانوني د. احسان محمد الحسن  -1
 دار نيبور العراق 2014عمم االجتماع القانوني والضبط االجتماعي د. ميدي القصاص  -2

  مصر 2013م االجتماع القانوني والتشريعات االجتماعية د. ياسر محمد خواجو عم -3

 
تقديرات 
 الفصل

 االمتحان النيائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

 %40مثالً  - %10مثالً  %15مثال %35مثالً 

 
معلومات 

 اضافية
 

 

 مجهورية العراق
 العلمي وزارة التعليم العالي والبحث

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 القادسية الجامعة :
 اآلداب الكلية :

 األجتماع القســم :
 الرابعة المرحلة :

 د. نبيل عمران موسى اسم المحاضر الثالثي:
 استاذ مساعد اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 كلية اآلداب جامعة القادسية مكان العمل:
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 جدول الدروس االسبوعي
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية ريخالتا

    هقدهت في ػلن االجتواع القاًىًي 1

    ًشأة ػلن االجتواع القاًىًي 2

    هفاهين ػلن االجتواع القاًىًي 3

    اهداف ػلن االجتواع القاًىًي 4

    ػالقت القاًىى بالؼلىم االجتواػيت االخسي 5

    القاًىى والوجتوغ 6

    كسة القاًىىف 7

    القاًىى والضبط االجتواػي 8

    الوصادز االجتواػيت للقاًىى 9

    القاًىى فكسة  11

    اًىاع القىاًيي في الوجتوغ 11

    التشسيغ هفهىهه وسواته 12

    تطىز القاًىى وػىاهل التغيس االجتواػي 13

    الضبط االجتواػي تؼسيفه خصائصه 14

    القاًىى كىسيلت للضبط االجتواػي 15

    الفسق بيي القاًىى والضبط االجتواػي 16

 ػطلت ًصف السٌت

    القاًىى والؼدالت االجتواػيت 17

    الفسق بيي القاًىى والضبط االجتواػي 18

    الوقازًت بيي القاًىى والؼسف 19

    القاًىى الؼسفي وأهي الوجتوغ 21

    سة للقاًىى وػالقته بالؼلىم االجتواػيتالوراهب الوفس 21

    ًظسياث ػلن االجتواع القاًىًي 22

    الوراهب القاًىًيت االجتواػيت، الوراهب القاًىًيت الشكليت 23

    ًظسياث الضبط االجتواػي والصساع االجتواػي 24

    التحليل السىسيىلىجي لتازيخ الوهي القاًىًيت  25

    كن ، الوداخل والٌواذج الؼاهت في دزاست الوحاكنتٌظيواث الوحا 26

    االصالح القضائي والتٌويت التشسيؼيت والقاًىًيت 27

    التحليل السىسيىلىجي للؼوليت والتٌويت القاًىًيت وصٌغ القاًىى 28

    االصالح القضائي وحسكت الدفاع االجتواػي 29

    االصالح القضائي والشسيؼت االسالهيت 31

    االصالح القضائي والصساع بيي السلطت السياسيت والقضائيت 31

    آفاق التٌويت القاًىًيت واالصالح القضائي  32

   

 

 

 تىقيغ الؼويد :                                                      تىقيغ االستاذ :            

 

 

 عراقمجهورية ال
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 القادسية الجامعة :
 اآلداب الكلية :

 قسم علم االجتماع اسم القســم :
 الرابعة المرحلة :

 د. نبيل عمران موسى اسم المحاضر الثالثي:
 استاذ مساعد اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 كلية االداب لعمل  :مكان ا


