
 انقادسيحاجلامؼح :                      مجٍُزيح انؼساق                                                             
 انكهيح : االداب                       َشازج انتؼهيم انؼايل َانثحث انؼهمي                             

 ػهم االجتماع انقسم :                        َانتقُيم انؼهمي                                    جٍاش االشساف
 ػالء جُاد كاظم اسم احملاضس :                                                                                                         

 استاذ مساػد انهقة :                                                                                                          
 دكتُزاي فهسفح اوثسَتُنُجي  ادلؤٌم انؼهمي :                                                                                                         

 جامؼح انقادسيح / كهيح االداب  مكان انؼمم :                                                                                                         
 جدَل اندزَس االسثُػي                                                                        

 
 اد  انؼثاد ػالء جُاد كاظم مح االسم

 Alaa.jawad.obada@gmail.com انربيد االنكرتَوي 

 انسهُك اجلمؼي - اسم ادلادج 

 
 تؼسيف انطهثح مبُضُػح انسهُك اجلمؼي  مقسز انفصم 

  
 اٌداف وظسيح  اٌداف ادلادج 

 حياج انيُميح تيان اثسي  -2َماٌيتً نهطهثح   تثني اتؼاد انسهُك اجلمؼي َػىاصسي -1
انتفاصيم االساسيح 

 نهمادج 
 حتديد مصطهح انسهُك اجلمؼي َخصائصً 

 وثرج خمتصسج ػه وشُء حقم انسهُك اجلمؼي  -

 اوُاع انسهُك اجلمؼي  -

 شسَط انسهُك اجلمؼي  -

 حتديد حقم انسهُك اجلمؼي  -

 حتديد حادثح انسهُك اجلمؼي  -

 ادلفاٌيم انسئيسيح ذاخ انؼالقح تانسهُك اجلمؼي  -

 ػُامم منُ حقم انسهُك اجلمؼي  -

 حمسكاخ انسهُك اجلمؼي  -

 احلسكاخ االجتماػيح -وظسياخ انسهُك اجلمؼي   -

 وظسيح انتُتس انثىائي َانسهُك اجلمؼي  -وظسياخ احلسكاخ االجتماػيح   -

 ازاء ديه مازته   -اجلماٌري : ازاء كُستاف نُتُن  -

 ازاء سيجمُود فسَيد  -اء مُزيس كىغ تريك تشأن اجلماٌري  از -

 ازاء انياس كىاتي  -ازاء فهُيد انربخ  -

 دزاسح انتىظيم  -تىظيم اجتماػي   -

 انتىظيم يف اجملتمغ احملهي  -

 ادلىظمح َانفسد  -

-  

  انكتة ادلىٍجيح 
 6591د   بغدا –غُستاف نُتُن : انسهُك اجلمؼي نهجماٌري  ادلصادز اخلازجيح 

  6591 -انسهُك اجلمؼي : مطثؼح تغداد د. حامت انكؼثي : 
  تقديساخ انفصم 
  مؼهُماخ اضافيح 

mailto:Alaa.jawad.obada@gmail.com
mailto:Alaa.jawad.obada@gmail.com


 انقادسيحاجلامؼح :                      مجٍُزيح انؼساق                                                             
 انكهيح : االداب                       َشازج انتؼهيم انؼايل َانثحث انؼهمي                             
 ػهم االجتماع انقسم :                        جٍاش االشساف َانتقُيم انؼهمي                                   

 ػالء جُاد كاظم اسم احملاضس :                                                                                                         
 استاذ مساػد انهقة :                                                                                                          
 دكتُزاي فهسفح اوثسَتُنُجي  ادلؤٌم انؼهمي :                                                                                                         
 جامؼح انقادسيح / كهيح االداب  مكان انؼمم :                                                                                                                      

 جدَل اندزَس االسثُػي                                                                        
 ادلادج انؼهميح ادلادج انىظسيح انتازيخ االسثُع
 حتديد مصطهح انسهُك اجلمؼي َخصائصً   االَل

وثرج خمتصسج ػه وشُء حقم انسهُك  -
 اجلمؼي 

 اوُاع انسهُك اجلمؼي  -

 شسَط انسهُك اجلمؼي  -

 حتديد حقم انسهُك اجلمؼي  -

 حتديد حادثح انسهُك اجلمؼي  -

ادلفاٌيم انسئيسيح ذاخ انؼالقح تانسهُك  -
 اجلمؼي 

 ػُامم منُ حقم انسهُك اجلمؼي  -

 حمسكاخ انسهُك اجلمؼي  -

 وظسياخ انسهُك اجلمؼي  -

 احلسكاخ االجتماػيح  -

 وظسياخ احلسكاخ االجتماػيح  -

 وظسيح انتُتس انثىائي َانسهُك اجلمؼي  -

 اجلماٌري : ازاء كُستاف نُتُن -

 ازاء ديه مازته  -

 ازاء مُزيس كىغ تريك تشأن اجلماٌري  -

 ازاء سيجمُود فسَيد  -

 ازاء فهُيد انربخ  -

 ازاء انياس كىاتي  -

 تىظيم اجتماػي  -

 دزاسح انتىظيم  -

 انتىظيم يف اجملتمغ احملهي  -

 ادلىظمح َانفسد  -

 

 
   انثاوي 
   انثانث 
   انساتغ

   اخلامس 
   انسادس 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
 



 انمادسيحاجلايؼح :                      مجهىسيح انؼشاق                                                             
 انكهيح : االداب                       وصاسج انرؼهيى انؼايل وانثحث انؼهًي                             

 ػهى االجرًاع انمسى :                        وانرمىيى انؼهًي                                    جهاص االششاف
 ػالء جىاد كاظى اسى احملاضش :                                                                                                         

 اسرار يساػذ انهمة :                                                                                                          
 دكرىساِ فهسفح اَثشوتىنىجي  ادلؤهم انؼهًي :                                                                                                         

 جايؼح انمادسيح / كهيح االداب  يكاٌ انؼًم :                                                                                                                      
 جذول انذسوس االسثىػي                                                                        

 
 ء جىاد كاظى محادي انؼثاديػال االسى

 Alaa.jawad.obada@gmail.com انربيذ االنكرتوَي 

 انفهسفح  - اسى ادلادج 

 
  يمشس انفصم 

 اهًيرها يف انؼهىو االَساَيح  –فشوػها  –ياهيرها  –ذؼشيفها  –انفهسفح 
 اهذاف َظشيح  اهذاف ادلادج 

 ذششح اهًيرها يف احلياج انيىييح  -2ذثني انفهسفح وياهيرها نهطهثح  -1
انرفاصيم االساسيح 

 نهًادج 
انفصم االول: وظيفح انفهسفح : ادلثحث االول: ذؼشيف انفهسفح , ادلثحث انثاَي : حمىل انفهسفح ,ادلثحث 

االجرًاع ,ادلثحث االول: ادلذيُح  انثانث : اهًيح انفهسفح يف اجملرًغ , انفصم انثاَي :صهح انفهسفح تؼهى
ذىياس يىس, ادلثحث انثاَي : اجرًاػيح ادلؼشفح ) ػاللح ادلؼشفح  /كاييال/انفاساتي /انفاضهح : افالطىٌ 

االَساَيح تانرطىس االجرًاػي(, ادلثحث انثانث : ادلُطك واالجرًاع , انثاب انثاَي : االسسطىيح يف 
االتيمىسيح وانشواليح يف االجرًاع , انفصم انشاتغ : يذاسس فهسفح اسالييح , االجرًاع , ادلثحث انثانث : 

ادلثحث االول : انسيُىيح يف االجرًاع , ادلثحث انثاَي : اتٍ انطفيم االجرًاع , ادلثحث انثانث : اتٍ سشذ 
سد يف االجرًاع , انفصم اخلايس : يزاهة فهسفيح حذيثح , ادلثحث االول : ادلزهة انىضؼي ) اوج

كىيد(, ادلثحث انثاَي : ادلزهة انرطىسي )هشتشخ سثُسش (, ادلثحث انثانث : ادلزهة احليىي )هُشي 
 تشغسىٌ(

 انماهشج  –اصىل انفهسفح احلذيثح /  انذكرىس يىسف كشو  / انذاس ادلرحذج   -يثادي انفهسفح  انكرة ادلُهجيح 
 داس انمهى (   –دلىسىػح انفهسفيح ادلخرصشج : ) تريوخ انذكرىس صكي جنية حمًىد واخشوٌ : ا ادلصادس اخلاسجيح 

 داس انشؤوٌ ادلطاتغ االيرييح (  –د. اتشاهيى يذكىس : ادلؼجى انفهسفي ) انماهشج 
  ذمذيشاخ انفصم 

  يؼهىياخ اضافيح 
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 انمادسيحاجلايؼح :                      مجهىسيح انؼشاق                                                             
 انكهيح : االداب                       وصاسج انرؼهيى انؼايل وانثحث انؼهًي                             

 ػهى االجرًاع انمسى :                        جهاص االششاف وانرمىيى انؼهًي                                   
 ػالء جىاد كاظى اسى احملاضش :                                                                                                         

 اسرار يساػذ انهمة :                                                                                                          
 دكرىساِ فهسفح اَثشوتىنىجي  ادلؤهم انؼهًي :                                                                                                         

 جايؼح انمادسيح / كهيح االداب  يكاٌ انؼًم :                                                                                                                      
 جذول انذسوس االسثىػي                                                                        

 ادلادج انؼهًيح ادلادج انُظشيح انراسيخ االسثىع
: تعرـف وضيفة اؼفلسفة : ادلبحث االول  االول

اؼفلسفة , ادلبحث اؼثاؾي : حقول اؼفلسفة 

,ادلبحث اؼثاؼث : اؿمية اؼفلسفة يف 

اجملتمع , اؼفصل اؼثاؾي :صلة اؼفلسفة بعلم 

االجتماع ,ادلبحث االول: ادلدـنة اؼفاضلة : 

توؽاس ؽور, ادلبحث  ارسطو–اعالصون 

اؼثاؾي : اجتماطية ادلعرعة ) طالغة ادلعرعة 

باؼتطور االجتماطي(, ادلبحث  االؾساؾية

اؼثاؼث : ادلنطق واالجتماع , اؼباب اؼثاؾي 

: االرسطوـة يف االجتماع , ادلبحث اؼثاؼث 

: االبيقورـة واؼرواغية يف االجتماع , اؼفصل 

اؼرابع : ؽدارس علسفة اسالؽية , ادلبحث 

االول : اؼسينوـة يف االجتماع , ادلبحث 

, ادلبحث  اؼثاؾي : ابن اؼطفيل االجتماع

اؼثاؼث : ابن رشد يف االجتماع , اؼفصل 

اخلاؽس : ؽذاؿب علسفية حدـثة , ادلبحث 

االول : ادلذؿب اؼوضعي ) اوجست 

ػوؽت(, ادلبحث اؼثاؾي : ادلذؿب اؼتطوري 

)ؿربرت سبنسر (, ادلبحث اؼثاؼث : 

 ادلذؿب احليوي )ؿنري برظسون(  

 

 
   انثاَي 
   انثانث 

   انشاتغ
   اخلايس 
   انسادس 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    



 


