اجلامعت  :انقادسيت

مجهىريت انعراق

انكهيت :االداب

وزارة انتعهيم انعايل وانبحث انعهمي

انقسم :عهم االجتماع

جهاز االشراف وانتقىيم انعهمي

اسم احملاضر انثالثي:هناءحسه سد خان
انهقة انعهمي :مدرس

املؤهم انعهمي  :ماجستري

مكان انعمم  :كهيت االداب

جدول اندروس االسبىعي

االسم
البرٌد االلكترونً
اسم المادة
مقرر الفصل

هناء حسن سدخان امٌن البدري
Hanaa Hassnan@gmail.com
مشكالت اجتماعٌة

اهداف المادة

تعرٌف الطلبة بكٌفٌة التوصل الى تعارٌف والجوانب
العلمٌة للمشكالت االجتماعٌة

التفاصٌل االساسٌة
للمادة

 -1تحدٌد مفهوم المشكالت االجتماعٌة  -2منطلقات المشكلة
االجتماعٌة  -3اسباب المشكلة االجتماعٌة  -4تفكك اجتماعً -5
مشكالت الطفولة  -6مشكالت المراهقة  -7مشكالت الفقر -8
الجرٌمة  -9مشكالت العولمة

الكتب المنهجٌة
المصادر الخارجٌة
تقدٌرات الفصل

مشكالت اجتماعٌة  ,تالٌف :عبد اللطٌف عبد المجٌد العانً
مشكالت اجتماعٌة ,تالٌف :عبد الجلٌل الطاهر

معلومات اضافٌة

الفصل
الدراسً
مثالً %35

المختبر
مثالً %15

االمتحانات
الٌومٌة
مثالً%11

المشروع
-

االمتحان
النهائً
مثالً%41

اجلامعت  :انقادسيت

مجهىريت انعراق

انكهيت :االداب

وزارة انتعهيم انعايل وانبحث انعهمي

انقسم :عهم االجتماع

جهاز االشراف وانتقىيم انعهمي

اسم احملاضر انثالثي :هناء حسه سد خان

انهقة انعهمي :مدرس

املؤهم انعهمي  :ماجستري

مكان انعمم  :كهيت االداب

جدول اندروس االسبىعي
االسبوع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32

التارٌخ

المادة النظرٌة
مفهوم المشكلة االجتماعٌة

طبٌعتها
ابعادها
تحدٌد المشكلة االجتماعٌة
منطلقات المشكلة االجتماعٌة

اسباب المشكالت االجتماعٌة

الهجرة الخارجٌة
الحرب
التغٌر االجتماعً
التفكك االجتماعً
مفهوم التفكك
انواع التفكك
التفكك االسري
االنحراف
نماذج من المشكالت االجتماعٌة
مشكالت الطفولة
عطلة نصف السنة
مشكالت المراهقة
مراهق فً أسرته
مشكالت المراهقة فً المناطق
الحضرٌة
مشكالت الشٌخوخة
الصفات الشخصٌة للمعمرٌن
مشكالت االجتماعٌة للشٌخوخة
الفقر ومشكالته
تحدٌد مفهوم الفقر
صفات الفقر العامة
اصناف الفقراء
تفاسٌرالفقر
اسباب الفقر
الجرٌمة
عوامل الجرٌمة
مشكالت العولمة

المادة العلمٌة

المالحظات

اجلامعت  :انقادسيت

مجهىريت انعراق

انكهيت :االداب

وزارة انتعهيم انعايل وانبحث انعهمي

انقسم :عهم االجتماع

جهاز االشراف وانتقىيم انعهمي

اسم احملاضر انثالثي :هناء حسه سد خان

انهقة انعهمي :مدرس

املؤهم انعهمي  :ماجستري

مكان انعمم  :كهيت االداب

جدول اندروس االسبىعي
االسبوع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32

التارٌخ

المادة النظرٌة
مفهوم التخطٌط
مفهوم التخطٌط االجتماعً وعالقته
بالمفاهٌم االخرى
الفرق بٌن التخطٌط االجتماعً والمركزي
بدء الدراسات التخطٌطٌة فً الفكر
االقتصادي واالجتماعً
انواع التخطٌط
التخطٌط المجتمعً
التخطٌط االجتماعً
التخطٌط االقتصادي
مستوٌات التخطٌط
التخطٌط على المستوى القومً
التخطٌط على المستوى االقلٌمً
التخطٌط على المستوى المحلً
تعرٌف المجتمع المحلً
مبادئ التخطٌط
المقومات االساسٌة لنجاح التخطٌط
تنفٌذ الخطة
تصمٌم الخطة
اعداد الخطة
المبادئ االساسٌة للتخطٌط
دراسة طبٌعة التخطٌط فً النظام االشتراكً
دراسة طبٌعة التخطٌط فً النظام الرأسمالً
طبٌعة النظام االشتراكً
طبٌعة النظام الرأسمالً
االختالف فً التخطٌط بٌن النظام االشتراكً
والرأسمالً

معوقات التنمٌة
اهداف التنمٌة
انواع التنمٌة
تجارب البلدان النامٌة فً مجال التنمٌة
تجارب البلدان المتقدمة فً مجال التنمٌة
الفرق بٌن التخطٌط والتنمٌة

المادة العلمٌة

المالحظات

اجلامعت  :انقادسيت

مجهىريت انعراق

انكهيت :االداب

وزارة انتعهيم انعايل وانبحث انعهمي

انقسم :عهم االجتماع

جهاز االشراف وانتقىيم انعهمي

اسم احملاضر انثالثي :هناء حسه سد خان

انهقة انعهمي :مدرس

املؤهم انعهمي  :ماجستري
مكان انعمم  :كهيت االداب

جدول اندروس االسبىعي
االسبوع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32

التارٌخ

المادة النظرٌة
تحدٌد مفهوم العائلة
مرحلة نشوء االسرة
اهمٌة العائلة بالنسبة للفرد والمجتمع
الفرق بٌن العائلة واالسرة
صفات العائلة النواة
صفات العائلة الممتدة
التكٌف االجتماعً
التكٌف العائلً
انواع التكٌف االجتماعً
اختٌار شرٌك الحٌاة
عوامل اختٌارشرٌك الحٌاة بالنسبة للشخص
المعنً للزواج

عوامل اختٌارشرٌك الحٌاة بالنسبة
للعائلة
العزوبٌة
مفهوم العزوبٌة
اسباب العزوبٌة
اضرار او اثار العزوبٌة
عطلة نصف السنة
الزواج
مفهوم الزواج
تقسٌمات الزواج
صور الزواج
موانع الزواج
الزواج وفق القانون العراقً
تعدد الزوجات وصورها
تعدد االزواج وصورها
ضرورات تعدد الزوجات

شروط تعدد الزوجات
الطالق
مفهوم الطالق
انواع الطالق
اسباب الطالق بصورة عامة
اسباب الطالق فً العراق

المادة العلمٌة

المالحظات

اجلامعت  :انقادسيت

مجهىريت انعراق

انكهيت :االداب

وزارة انتعهيم انعايل وانبحث انعهمي

انقسم :عهم االجتماع

جهاز االشراف وانتقىيم انعهمي

اسم احملاضر انثالثي :هناء

حسه سد خان

انهقة انعهمي :مدرس

املؤهم انعهمي  :ماجستري
جدول اندروس االسبىعي

مكان انعمم  :كهيت االداب

االسم
البرٌد االلكترونً
اسم المادة
مقرر الفصل

هناء حسن سدخان امٌن البدري
Hanaa Hassnan@gmail.com
علم اجتماع العائلة

اهداف المادة

تعرٌف الطلبة بكٌفٌة التوصل الى تعارٌف والجوانب
العلمٌة لمادة علم اجتماع العائلة

التفاصٌل االساسٌة
للمادة

 -1تحدٌد مفهوم العائلة  -2الفرق بٌن العائلةواالسرة  -3اهمٌة
العائلة بالنسبة للفرد والمجتمع  -4صفات العائلة النواة والتقلٌدٌة
(الممتدة ) -5تكٌف االجتماعً  -6مفهوم الزواج  -7مفهوم
العزوبٌة  -8اختٌارشرٌك الحٌاة  -9الطالق

الكتب المنهجٌة
المصادر الخارجٌة
تقدٌرات الفصل

علم اجتماع العائلة  ,احسان محمد الحسن
علم اجتماع العائلة  ,فتحٌة الجمٌلً

معلومات اضافٌة

الفصل
الدراسً
مثالً %35

المختبر
مثالً %15

االمتحانات
الٌومٌة
مثالً%11

المشروع
-

االمتحان
النهائً
مثالً%41

اجلامعت  :انقادسيت

مجهىريت انعراق

انكهيت :االداب

وزارة انتعهيم انعايل وانبحث انعهمي

انقسم :عهم االجتماع

جهاز االشراف وانتقىيم انعهمي

اسم احملاضر انثالثي :هناء

حسه سد خان

انهقة انعهمي :مدرس

املؤهم انعهمي  :ماجستري
جدول اندروس االسبىعي

مكان انعمم  :كهيت االداب

االسم
البرٌد االلكترونً
اسم المادة
مقرر الفصل

هناء حسن سدخان امٌن البدري
Hanaa Hassnan@gmail.com
تخطٌط اجتماعً

اهداف المادة

تعرٌف الطلبة بكٌفٌة التوصل الى تعارٌف والجوانب
العلمٌة لمادة التخطٌط االجتماعً

التفاصٌل االساسٌة
للمادة
الكتب المنهجٌة
المصادر الخارجٌة
تقدٌرات الفصل

 -1مفهوم التخطٌط االجتماعً  -2انواع التخطٌط االجتماعً-3
مستوٌات التخطٌط  -4مراحل التخطٌط  -5مبادئ التخطٌط

معلومات اضافٌة

التخطٌط االجتماعً ,عبد الجبار شكارة
التخطٌط االجتماعً  ,احسان محمد الحسن
الفصل
الدراسً
مثالً %35

المختبر
مثالً %15

االمتحانات
الٌومٌة
مثالً%11

المشروع
-

االمتحان
النهائً
مثالً%41

