مجهورية العراق

الجامعة  :القادسية
الكلية  :اآلداب
القســم  :علم االجتماع
المرحلة  :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي  :طالب عبد الكريم كاظم
اللقب العلمي  :اساتذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :كلية اآلداب  /جامعة القادسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس األسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

د.طالب عبد الكريم كاظم
adr.talib@ymail.com

اسم المادة

النظريات االجتماعية

مقرر الفصل

 3ساعات أسبوعيا

أهداف المادة

اطالع الطالب عمى أهم النظريات االجتماعية المعاصرة ومعرفة أنواعها ووظائفها

التفاصيل األساسية لممادة

مقدمة في النظريات االجتماعية  ،النظرية الوظيفية  ،النظرية البنائية الوظيفية  ،نظرية التفاعل الرمزي ،

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

وعالقتها بالبحث العممي .

نظرية الدور االجتماعي  ،نظرية التبادل االجتماعي  ،نظرية التمثيل المسرحي .

غير محدد
النظريات االجتماعية  /د.إحسان محمد الحسن
النظريات االجتماعية  /د.قيس النوري

نظرية عمم االجتماع طبيعتها وتطورها  /نيقوال تيماشيف

اتجاهات نظرية في عمم االجتماع  /د.عبد الباسط عبد المعطي
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معمومات إضافية

%18
---

المختبر
-

االمتحانات
اليومية
%2

المشروع
-

االمتحان النهائي
%60
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الجامعة  :القادسية
الكلية  :اآلداب
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اللقب العلمي  :اساتذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :كلية اآلداب  /جامعة القادسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

10/8-10/4
10/15-10/11
10/22-10/18
10/29-10/25
11/5-11/1
11/12-11/8
11/19-11/15
11/26-11/22
12/3-11/29
12/10-12/6
12/17-12/13
12/24-12/20
12/31-12/27
1/7-1/3
1/21-1/17
1/28-1/24

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2/25-2/21
3/3-2/28
3/10-3/6
3/17-3/13
3/24-3/20
3/31-3/27
4/7-4/3
4/14-4/10
4/21-4/17
4/28-4/24
5/5-5/1
5/12-5/8
5/19-5/15
5/26-5/22
6/2-5/29
6/9-6/5

مقدمت فً اننظرٌاث
حؼرٌف اننظرٌت
أنىاع اننظرٌت
وظائف اننظرٌت
اننظرٌت انىظٍفٍت
مؼنى انىظٍفت وانىظٍفٍت
أنىاع انىظٍفٍت واحجاهاحها انفرػٍت
أسباب ضؼف االحجاه انىظٍفً
اننظرٌت انبنائٍت انىظٍفٍت
حأسٍس اننظرٌت انبنائٍت انىظٍفٍت
اإلضافاث انخً قدمها رواد انبنائٍت انىظٍفٍت
هربرث سسنسر
حانكىث بارسىنز
هانز كٍرد وسً.راٌج مهز
انمبادئ انخً حرحكز ػهٍها انبنائٍت انىظٍفٍت
نظرٌت انخفاػم انرمزي
ػطهت نصف انسنت
نشىء نظرٌت انخفاػم انرمزي
اإلضافاث انخً قدمها رواد انخفاػهٍت انرمزٌت
جىرج هربرث مٍد
هربرث بهىمر
فٍكخىر حٍرنر
نظرٌت اندور االجخماػً
نشأة نظرٌت اندور االجخماػً
اإلسهاماث انؼهمٍت نرواد اننظرٌت
انمبادئ انخً حرحكز ػهٍها نظرٌت اندور
نظرٌت انخبادل االجخماػً
حأسٍس نظرٌت انخبادل االجخماػً
اإلسهاماث انؼهمٍت نرواد اننظرٌت
انمبادئ انخً حرحكز ػهٍها اننظرٌت
نظرٌت انخمثٍم انمسرحً
رواد اننظرٌت
انمبادئ انخً حقىو ػهٍها نظرٌت انخمثٍم انمسرحً

--

--

-

--

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

المادة العلمية

المالحظات

حىقٍغ األسخاذ :

حىقٍغ انؼمٍد :
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الكلية  :اآلداب
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المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :طالب عبد الكريم كاظم
اللقب العلمي  :اساتذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :كلية اآلداب  /جامعة القادسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس األسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

د.طالب عبد الكريم كاظم
adr.talib@ymail.com

اسم المادة

الفكر االجتماعي

مقرر الفصل

 3ساعات أسبوعيا

أهداف المادة

اطالع الطالب عمى الجذور التاريخية لمفكر االجتماعي في الحضارات اإلنسانية

المختمفة وصوال إلى الفكر االجتماعي والنظرية االجتماعية المعاصرة .
التفاصيل االساسية لممادة

بداية الفكر االجتماعي  ،الفكر االجتماعي والحضارات  ،الفكر االجتماعي عند اليونان  ،الفكر االجتماعي
عند الرومان  ،الفكر االجتماعي المسيحي  ،الفكر االجتماعي اإلسالمي  ،الفكر االجتماعي في المرحمة

الفمسفية الواقعية  ،الفكر االجتماعي في المرحمة الفمسفية الوضعية .

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

غير محدد
تاريخ الفكر االجتماعي  /د .نبيل عبد الحميد

تاريخ الفكر االجتماعي  /د .محمد عمي محمد

تاريخ الفكر االجتماعي  /د.معن خميل عمر

التفكير االجتماعي  /د .احمد الخشاب
تقديرات الفصل

معمومات اضافية

الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

%88

-

%2

-

% 66

----

اليومية

مجهورية العراق

الجامعة  :القادسية
الكلية  :اآلداب
القســم  :علم االجتماع
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :طالب عبد الكريم كاظم
اللقب العلمي  :اساتذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :كلية اآلداب  /جامعة القادسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس األسبوعي

8
2
3
4
5
6
7
8
9
86
88
82
83
84
85
86

86/8-86/4
86/85-86/88
86/22-86/88
86/29-86/25
88/5-88/8
88/82-88/8
88/89-88/85
88/26-88/22
82/3-88/29
82/86-82/6
82/87-82/83
82/24-82/26
82/38-82/27
8/7-8/3
8/28-8/87
8/28-8/24

87
88
89

2/25-2/28
3/3-2/28
3/86-3/6

بداية الفكر االجحماعي
وادي الىيل
وادي الرافديه
الفكر االجحماعي والحضارات
الصيه
الهىد
الفكر االجحماعي عىد اليىوان
صقراط
افالطىن
ارصطى
ابيقىر
الفكر االجحماعي عىد الرومان
شيشرون
صىيكا
الفكر االجحماعي المضيحي
القديش اوغضطيه
عطلة وصف الضىة
جىماس االكىيىي
الفكر االجحماعي االصالمي
الفارابي

--

---

--

-

26
28
22
23
24
25
26
27
28
29
36
38
32

3/87-3/83
3/24-3/26
3/38-3/27
4/7-4/3
4/84-4/86
4/28-4/87
4/28-4/24
5/5-5/8
5/82-5/8
5/89-5/85
5/26-5/22
6/2-5/29
6/9-6/5

اخىان الصفا
ابه خلدون
الفكر االجحماعي في المرحلة الفلضفية الىاقعية
جىماس هىبز
جىن لىك
فيكى
مىوحضكيى
جان جاك روصى
الفكر االجحماعي في المرحلة الفلضفية الىضعية
اوغضث كىمث
اميل دوركايم

-

-

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

المادة العلمية

المالحظات

جىقيع األصحاذ :

جىقيع العميد :

--

