مجهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية :اآلداب
القســم :علم النفس
المرحلة :اآلولى
اسم المحاضر الثالثي :بسمة رحمن عودة
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :جامعة القادسية /كلية االداب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

أ.م.د.بسمة رحمن عودة
dr.basmaalsabbah@yahoo.com

اسم المادة

المدخل الى عمم االجتماع

مقرر الفصل

القصمين االول والثاني

اهداف المادة

ان نقدم لمطالب كل ما كتب في عمم االحتماع وفي كل حقوله او ميادينه

التفاصيل االساسية لممادة

التعريف بعمم االجتماع ,طرائق البحث االجتماعي ,الحضارة .الجماعات
والطبقة االجتماعية.الفرد والمجتمع  .التفاعالت والعالقات االجتماعية
.التحضر االجتماعي  .التصنيع في المجتمع .المشكالت االجتماعية

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

المدخل الى عمم االجتماع

عبد المطيف عبد الحميد العاني مميحة عوني

د .معن خميل عمر

-1مميحة عوني القصير.العوامل الحضاؤية واثرها في تنظبم حجم
االسرة .

-2محمود حاقظ مصطفى  .االنسان والبيئة والتنمية.
-3عبد المحسن صالح  .المدينة الحديثة ومشكالت التموث
امتحان الفصل

تقديرات الفصل

الدراسي
11

الواجبات الصفية
2

امتحان القصل

الدراسي الثاني
11

الواجبات الصفية
2

االمتحان النهائي
06

مجهورية العراق

الجامعة :
الكلية :
اسم القســم :
المرحلة :
اسم المحاضر الثالثي :
اللقب العلمي :
المؤهل العلمي :
مكان العمل :

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسبوع

التاريخ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11

11/8-11/1
11/15-11/11
11/22-11/18
11/29-11/25
11/5-11/1
11/12-11/8
11/19-11/15
11/26-11/22
12/3-11/29
12/11-12/6
12/17-12/13

12

12/24-12/21

13

12/31-12/27

14

1/7-1/3

15

1/14-1/11

16

1/21-1/17

المادة النظرية

انتعرّف بعهى االجتًاع
انتطٌر انتأرّخِ نعهى االجتًاع
عالقت عهى االجتًاع بانعهٌو
االجتًاعْت االخرٍ
طرائق انبحج االجتًاعِ
 -1انطرّقت انتأرّخْت
 -2طرّقت انًقارنت
 -3انطرّقت االحصائْت
 -4كْفْت كتابت انتقارّر
انجايعْت
انحضارة
 -1يفيٌو انحضارة
 -2يكٌناث انحضارة
 -3انحضارة ًانشخصْت
 -4انتراث انحضارُ ًانًحْظ
 -5انحضارة انعربْت
انجًاعاث ًانطبقت االجتًاعْت
 -1يفيٌو انجًاعاث
االجتًاعْت
 -2اشكال انجًاعاث
االجتًاعْت
 -3انطبقت االجتًاعْت
انفرد ًانًجتًع
انتفاعالث ًانعالقاث االجتًاعْت
انتفاعم االجتًاعِ طبْعتو ًانٌاعو
انعالقاث االجتًاعْت
عطهت نصف انسنت

المادة العلمية

المالحظات

ُتعرّف عهى االجتًاع انحضر
انًذّنت
ُانتغْر االجتًاعِ ًانتغْر انحضر
ُانتخطبظ انحضر
انتصنْع فِ انًجتًع
ِنشأة ًتطٌر عهى االجتًاع انصناع
ِتارّخ انتطٌر انصناع
انصناعت ًانًجتًع
تعرّف انًشكالث االجتًاعْت
انتفسْراث انًادّت نهًشكالث
االجتًاعْت
اىى انعٌايم انًؤدّت انَ انًشكالث
عهى االجتًاع ًاحره فِ دراست
انًشكالث االجتًاعْت
بعض انًشكالث االجتًاعْت
ُانتغْر االجتًاعِ ًانحضر
ِعٌايم انتغْر االجتًاع

/25-2/21

17

3/3-2/28
3/11-3/6
3/17-3/13
3/24-3/21
3/31-3/27
4/7-4/3
4-14-4/11
4/21-4/17

18
19
21
21
22
23
24
25

4/28-4/24
5/5-5/1

26
27

5/12-5/8
5/19-5/15
/26-5/22
6/2-8/29

28
29
31
31
32

: تٌقْع انعًْذ

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research

: تٌقْع االستار

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Course Weekly Outline
Course Instructor
E_mail
Title
Course Coordinator

Type your name here
Type your mail as example mail@yahoo.com
Type here course title
Type here the came of course coordinator

Course Objective

Type here vourse objectives

Course Description

Type here course description

Textbook

Type here textbook (title,author,edition,publisher,year)

References

Type here the reference (title,author,edition,publisher,year)

Course Assessment

Term Tests Laboratory
As (35%)
As (15%)

General Notes

Type here general notes regarding the course

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research

Quizzes
As (10%)

Project
----

Final Exam
As (40%)

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Course weekly Outline
week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Date

Topics Covered

Lab. Experiment
Assignments

Notes

16
Half-year Break
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Instructor Signature:

Dean Signature:

مجهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية :اآلداب
القســم :علم النفس
المرحلة :الثانية
اسم المحاضر الثالثي :بسمة رحمن عودة
اللقب العلمي :أستاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :جامعة القادسية /كلية اآلداب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

د .بسمة رحمن عودة
dr.basmaalsabbah@yahoo.com

اسم المادة

عمم النفس االجتماعي

مقرر الفصل

لمفصمين االول والثاني

اهداف المادة

اطالع الطالب عمى مواضيع عمم النفس االجتماعي الذي يهدف الى تفهم
الكائن البشري وكيفية تأثره وتأثيره في المجتمع.

التفاصيل االساسية لممادة

مدخل الى عمم النفس االجتماعي

مفاهيم مركزية في عمم النفس االجتماعي

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

ال يوجد

-1ايان كريب .النظرية االجتماعية.ترجمة.محمد حسين غمومومحمد
عصفور.1999
 -2عبد الباسط عبد المعطي .اتجاهات نظرية في عمم االجتماع1981.
-3محمد ابراهيم عبد.عمم النفس االجتماعي 2222..
 -4حامد عبد السالم زخران.عمم النفس االجتماعي 1984.
 -5مصطفى فهمي ومحمد عمي القطان .عمم النفس االجتماعي 1977.
 -6محمود سممان العميان.السموك التنظيمي في منظمات
االعمال2224.
 -7شو مارفن .ديناميات الجماعة.دراسة سموك الجماعة الصغيرة1986.
 -8حممي ساري ومحمد حسن .عمن النفس االجتماعي 2212.

 -9محمد جاسم العبيدي وباسم محمد ولي .المدخل الى عمم النفس

االجتماعي 2229.
امتحان الفصل

واجبات صفية

الدراسي االول

تقديرات الفصل

18

امتحان الفصل

واجبات صفية

االمتحان النهائي

الدراسي الثاني
2

2

18

62

معمومات اضافية

مجهورية العراق

الجامعة :
الكلية :
اسم القســم :
المرحلة :
اسم المحاضر الثالثي :
اللقب العلمي :
المؤهل العلمي :
مكان العمل :

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي

1
2
3
4
5
6

11/8-11/1
11/15-11/11
11/22-11/18
11/29-11/25
11/5-11/1
11/12-11/8

7

11/19-11/15

8

11/26-11/22

9

12/3-11/29

11

12/11-12/6

11

12/17-12/13

هبهية ػلن الٌفس االجتوبػي
هقدهة في ػلن الٌفس االجتوبػي
تؼريف ػلن الٌفس االجتوبػي
تأريخ ػلن الٌفس االجتوبػي
اهداف ػلن الٌفس االجتوبػي
ػالقة ػلن الٌفي االجتوبػي بؼلن
االجتوبع
ػالقة ػلن الٌفس االجتوبػي بؼلن
االًثروبولوجيب
ػالقة ػلن الٌفس االجتوبػي
ببلدراسبت االقتصبدية
ػالقة ػلن الٌفس االجتوبػي بؼلن
ًفس الؼبم
ػالقة ػلن الٌفس االجتوبػي بؼلن
الٌفس القسيولوجي
ػالقة ػلن الٌفس االجتوبػي

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

المادة العلمية

المالحظات

ببلصحة الٌفسية
هٌبهج ػلن الٌفس االجتوبػي
هظريبت ػلي الٌفس االجتوبػي
االتجبهبت
الوؼبيير االجتوبػية
القين
غطلة ًصف السٌة
الرأي الؼبم
التٌشئة االجتوبػية
الدوافغ االجتوبػية
االهراض االجتوبػية
القيبدة
الحرة الٌفسية
الدػبية في الحرة الٌفسية
التكبسل االجتوبػي
االًصيبع االجتوبػي
الؼالقبت االجتوبػية
سيكولوجية الجوبػبت
االغتراة
الصراع
القلق
ققداى الوؼبيير

12/24-12/21
12/31-12/27
1/7-1/3
1/14-1/11
1/21-1/17

12
13
14
15
16

2/25-2/21
3/3-2/28
3/11-3/6
3/17-3/13
3/24-3/21
3/31-3/27
4/7-4/3
4/14-4/11
4/21-4/17
4/28/24
6/5-5/1
5/12-5/8
5/19-5/15
5/26/22
6/2-5/31

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

: توقيغ الؼويد

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research

: توقيغ االستبذ

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Course Weekly Outline
Course Instructor
E_mail
Title
Course Coordinator

Type your name here
Type your mail as example mail@yahoo.com
Type here course title
Type here the came of course coordinator

Course Objective

Type here vourse objectives

Course Description

Type here course description

Textbook

Type here textbook (title,author,edition,publisher,year)

References

Type here the reference (title,author,edition,publisher,year)

Course Assessment

Term Tests Laboratory
As (35%)
As (15%)

General Notes

Type here general notes regarding the course

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research

Quizzes
As (10%)

Project
----

Final Exam
As (40%)

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Course weekly Outline
week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Date

Topics Covered

Lab. Experiment
Assignments

Notes

13
14
15
16
Half-year Break
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Instructor Signature:

Dean Signature:

