الجامعة :القادسٌة
مجهورية العراق
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جهاز االشراف التربوي

االسم
البرٌد االلكترونً
اسم المادة
مقرر الفصل
اهداف المادة

التفاصٌل االساسٌة للمادة

الكلٌة :االداب
القسم :علم االجتماع
المرحلة :االولى
اسم المحاضر الثالثً :فالح جابر جاسم
اللقب العلمً :مدرس
المؤهل العلمً :دكتوراه
مكان العمل :االداب

جدول الدروس االسبوعً
فالح جابر جاسم
jaberfalah@yahoo.com
الخدمة االجتماعٌة
تهدف المادة الى توضٌح معنى الخدمة االجتماعٌة من خالل تطورها
التارٌخً  ,ومجاالتها  ,ومبادئها واهم ركائزها .

مقدمة عن مفهوم الخدمة االجتماعية .نظام الرعاية االجتماعية
الرعاية االجتماعية في الحضارات القديمة ,موقف الديانات من

الرعاية االجتماعية .فمسفة الخدمة االجتماعية .مبادئ الخدمة
االجتماعية .طرق الخدمة االجتماعية
الكتب المنهجٌة

الخدمة االجتماعٌة

المصادر الخارجٌة

تقدٌرات الفصل

معلومات اضافٌة

الفصل
الدراسً
(81فصلٌن)

المختبر

االمتحانات المشروع االمتحان
النهائً
الٌومٌة
06
2

الجامعة :القادسٌة
مجهورية العراق
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جهاز االشراف التربوي

الكلٌة :االداب
القسم :علم االجتماع
المرحلة :االولى
اسم المحاضر الثالثً :فالح جابر جاسم
اللقب العلمً :مدرس
المؤهل العلمً :دكتوراه
مكان العمل :االداب

جدول الدروس االسبوعً

ت

االسبوع

المادة النظرية

1

االول

مقدمة عن مفهوم الخدمة االجتماعية

2

الثاني

نظام الرعاية االجتماعية

3

الثالث

الرعاية االجتماعية في الحضارات القديمة

4

الرابع

الحضارة المصرية

5

الخامس

الحضارة المصرية

6

السادس

الحضارة االغريقية

7

السابع

الحضارة الرومانية

8

الثامن

مقدمة عن موقف الديانات عن الرعاية االجتماعية

9

التاسع

الدين اليهودي

11

العاشر

الدين اليهودي

11

احدى عشر

الدين المسيحي

12

اثنتا عشر

الدين المسيحي

13

ثالثة عشر

الدين االسالمي

14

اربعة عشر

الدين االسالمي

15

خمسة عشر

التطور التاريخي لمرعاية االجتماعية

16

ستة عشر

التطور التاريخي لمرعاية االجتماعية

عطمة نصف السنة

17

سبعة عشر

الرعاية االجتماعية في انكمت ار

18

ثمانية عشر

التطور التاريخي اارعاية االجتماعية في انكمت ار

19

تسعة عشر

القانون االيزابيثي

21

عشرون

المبادئ االساسية لمقانون االيزابيثي

21

احدى وعشرون

مراحل التطور التاريخي لمرعاية االجتماعية في

22

اثنان وعشرون

نظم الرعاية االجتماعية في انكمت ار

23

ثالثة وعشرون

الرعاية االجتماعية في مصر العربية

24

اربعة وعشرون

التطور التاريخي لمرعاية االجتماعية في مصر

25

خمسة وعشرون

نظم الرعاية االجتماعية في مصر

26

ستة وعشرون

مقومات الرعاية االجتماعية في مصر

27

سبعة وعشرون

المنظمات الدولية العاممة في مصر

28

ثمانية وعشرون

فمسفة الخدمة االجتماعية

29

تسعة وعشرون

مبادئ الخدمة االجتماعية

31

ثالثون

ركائز الخدمة االجتماعية

31

واحد وثالثون

طرق الخدمة االجتماعية

32

اثنان وثالثون

طرق الخدمة االجتماعية

انكمت ار
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المرحلة :الثالثة
اسم المحاضر الثالثً :فالح جابر جاسم
اللقب العلمً :مدرس
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االحصاء االجتماعً

تهدف المادة الى كٌفٌة توظٌف الوسائل االحصائٌةو فً الدراسات
والبحوث االجتماعٌة والسٌما البحوث والدراسات المٌدانٌة والتً تعتمد
وبشكل اساسً على الوسائل االحصائٌة ابتداءا من اختٌار العٌنة
وانتهاءا باختبار الفرضٌات
التفاصٌل االساسٌة للمادة مفهوم االحصاء  ,انواع االحصاء  ,فوائد االحصاء  ,تبوٌب
البٌانات  ,عرض البٌانات  .مقاٌٌس النزعة المركزٌة  ,مقدمة
حول مقاٌٌس التشتت  ,االرتباط
الكتب المنهجٌة

االحصاء االجتماعً  ,د احسان محمد الحسن .

المصادر الخارجٌة

االحصاء االجتماعً  ,د محمد مهدي القصاص  .مقدمة فً االحصاء
االجتماعً ,د اعتماد محمد

تقدٌرات الفصل

معلومات اضافٌة

الفصل
الدراسً
(81فصلٌن)

المختبر

االمتحانات المشروع االمتحان
النهائً
الٌومٌة
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الكلٌة :االداب
القسم :علم االجتماع
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جدول الدروس االسبوعً

ت

االسبوع

المادة

1

االول

مفهوم االحصاء

2

الثاني

انواع االحصاء

3

الثالث

فوائد االحصاء

4

الرابع

تبويب البيانات

5

الخامس

الجداول االحصائية البسيطة

6

السادس

الجداول االحصائية المزدوجة

7

السابع

عرض البيانات

8

الثامن

االعمدة البيانية

9

التاسع

الدائرة البانية

11

العاشر

الدائرة البيانية

11

احدى عشر

المستطيل البياني

12

اثنتا عشر

مقاييس النزعة المركزية

13

ثالثة عشر

الوسط الحسابي لمبيانات غير المبوبة

14

اربعة عشر

الوسط الحسابي لمبيانات المبوبة

15

خمسة عشر

الوسط الحسابي لمبيانات المبوبة

16

ستة عشر

امتحان الفصل االول

عطمة نصف السنة

17

سبعة عشر

اعادة لموسط الحسابي

18

ثمانية عشر

الوسيط

19

تسعة عشر

الوسيط لمبيانات غير المبوبة

21

عشرون

الوسيط لمبيانات غير المبوبة

21

احدى وعشرون

الوسيط لمبيانات المبوبة

22

اثنان وعشرون

الوسيط لمبيانات المبوبة

23

ثالثة وعشرون

المنوال

24

اربعة وعشرون

المنوال لمبيانات غير المبوبة

25

خمسة وعشرون

المنوال لمبيانات غير المبوبة

26

ستة وعشرون

مقدمة حول مقاييس التشتت

27

سبعة وعشرون

المدى لمبيانات غير المبوبة

28

ثمانية وعشرون

المدى لمبيانات المبوبة

29

تسعة وعشرون

التباين

31

ثالثون

االنحراف المعياري

31

واحد وثالثون

االرتباط

32

اثنان وثالثون

معامل بيرسون لالرتباط

