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 الثالثةالمرحمة:  -قسم عمم االجتماع                                 وزارة التعميم العالي والبحث العممي                                       

 مؤيد فاهم محسناسم المحاضر الثالثي:         جهاز اإلشراف والتقويم العممي                                                            
   الشهادة: الدكتوراه                                                                              المادة : تصميم بحث اجتماعي  
 

 املالحظاث املادة العمليت املادة النظريت التاريخ األسبوع
  الدراسة الميدانية  اهمية البحث االجتماعي وتطوره  59/9- 55/9 1
  الدراسة الميدانية  تصنيف البحوث االجتماعية  26/9- 22/9 2
  الدراسة الميدانية  البحوث الكشفية  3/51- 29/9 3
  الدراسة الميدانية  البحوث الوصفية  6/51-51/51 4
  الدراسة الميدانية  البحوث التشخيصية  53/51-57/51 5
  الدراسة الميدانية  تصميم البحث االجتماعي 21/51-24/51 6
  الدراسة الميدانية  اختيار مشكمة البحث وتحديد ابعادها  27/51-35/51 7
  الدراسة الميدانية  تحديد ابعاد المشكمة  3/55-7/55 8
  الدراسة الميدانية  مناهج البحث االجتماعي 51/55-54/55 9

  الدراسة الميدانية  طريقة العينات 57/55-25/55 11
  الدراسة الميدانية  خطوات تصميم العينة 24/55-28/55 11
  الدراسة الميدانية  ادوات جمع البيانات 5/52-5/52 12
  الدراسة الميدانية  اداة المالحظة 8/52-52/52 13
  الدراسة الميدانية  مزايا المالحظة  5/5-9/5 14
  الدراسة الميدانية  عيوب المالحظة  52/5-56/5 15
  الدراسة الميدانية  محتويات المالحظة  59/5-23/5 16
  الدراسة الميدانية  انواع المالحظة  26/5-31/5 17
  الدراسة الميدانية  تعريف المقابمة  2/2-6/2 18
  الدراسة الميدانية  مزايا المقابمة  9/2-53/2 19
  الدراسة الميدانية  عيوب المقابمة  56/2-21/2 21
  الدراسة الميدانية  استمارة البحث 23/2-27/2 21
  الدراسة الميدانية  تعريف االستمارة وانواعها  2/3-6/3 22
  الدراسة الميدانية  انواع االستبيان 9/3-53/3 23
  الدراسة الميدانية  مميزات استمارة البحث  56/3-21/3 24
  الدراسة الميدانية  عيوب استمارة البحث االجتماعي 23/3-27/3 25
  الدراسة الميدانية  خطوات بناء وتصميم االستمارة  31/3-3/4 26
  الدراسة الميدانية  البحث االجتماعي والتخطيط  6/4-51/4 27
  الدراسة الميدانية  تفريغ البيانات وعرضها 53/4-57/4 28
  الدراسة الميدانية  تحليل البيانات وتفسيرها 21/4-24/4 29
  الدراسة الميدانية  محتويات تقرير البحث االجتماعي 27/4-5/5 31
  الدراسة الميدانية  كيفية كتابة المراجع واالقتباسات  4/5-8/5 35
  الدراسة الميدانية  تقييم البحث االجتماعي  55/5-55/5 32

 
 

 



 جامعة القادسية/ كمية اآلداب                                 جمهورية العراق                                            
 االولىالمرحمة :  -قسم عمم االجتماع                وزارة التعميم العالي والبحث العممي                                       

  مؤيد فاهم محسناسم المحاضر الثالثي:     جهاز اإلشراف والتقويم العممي                                                    
 ،  دكتوراهالشهادة:                                                                   المادة: عمم االنسان    

 ــــــدول الــــــــــــــــدروس االســـــــــــــبوعـــــــــــــــــيجـــــــــــــــــــــــــ
 املالحظاث املادة العمليت املادة النظريت التاريخ األسبوع

  الدراسة الميدانية مفهوم عمم االنسان 59/9- 55/9 1
   طبيعة االنثروبولوجيا 26/9- 22/9 2
   لالنثروبولوجياالنشاة التاريخية  3/51- 29/9 3
   االتجاهات الفكرية 6/51-51/51 4
   النظرية التاريخية التجزيئية 53/51-57/51 5
   النظرية التاريخية النفسية 21/51-24/51 6
   النظرية البنائية الوظيفية 27/51-35/51 7
   النظرية التطورية 3/55-7/55 8
   فروع االنثروبولوجيا 51/55-54/55 9

   االنثروبولوجيا العضوية 57/55-25/55 11
   اال نثروبولوجيا النفسية 24/55-28/55 11
   االنثروبولوجيا الثقافية 5/52-5/52 12
   االنثروبولوجيا االجتماعية 8/52-52/52 13
   االنثروبولوجيا التطبيقية 5/5-9/5 14
   االنثروبولوجيا التطبيقية 52/5-56/5 15
   مفهوم البناء االجتماعي 59/5-23/5 16

 عطمة نصف السنة
   نظرية االتصال التثاقف والمثاقفة 26/5-31/5 17
   الصراعية الماركسية 2/2-6/2 18
   النظرية المعرفية 9/2-53/2 19
   المنهج االنثروبولوجي 56/2-21/2 21
   نح انثروبولوجيا عربية 23/2-27/2 21
   نشأة المغة 2/3-6/3 22
   النظريات االنثروبولوجية 9/3-53/3 23
   الشخصية ومفهومعا 56/3-21/3 24
   طرق البحث الميداني 23/3-27/3 25
   طريق المالحظة المباشرة 31/3-3/4 26
   طريقة المشاركة 6/4-51/4 27
   المخبرون 53/4-57/4 28
   الطريقة الفرضية 21/4-24/4 29
   الحديثةالتطورية  27/4-5/5 31
   الوظيفية الحديثة 4/5-8/5 35
   الجماعات البؤرية 55/5-55/5 32



 



 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 مفردات مقرر علم االجتماع االقتصادي
 

الطلبيي أ د د التي  يير بةيير رع االطيياع علييم قائميي  المفييردات لهييلا المقييرر  هييل  المفييردات ت ةيي   اعزائيي 
الخطييي ط الةامييي  للمقيييرر وميييا ت ةييي   اجبيييات الطلبييي   مجمييي ع المةيييار   المهيييارات التييي  مييين المت قييي  

 تحق قها م  يها   الفصل الدراس  . 
                                                                

 علم االجتماع االقتصادي المقرر
 ساع 2 عدد الساعات
 م.د. مؤ د  اهم محسن الفتا ي دستال المقرر

 
  ص  المقررأ 

بج اييييل الح ييياع االجتماع ييي     مييين   تييييا ل هيييلا المقيييرر بااسييياس الظييي اهر االقتصييياد    ييي   رتباطهيييا -
ياح يي  مييدي تها رهييا  تهارهييا ب  رهييا ميين الظيي اهر المجتمة يي     الةاقييات المتبادليي  بيي ن علييم االجتميياع 

 االقتصادي  غ ر  من الةل م االجتماع   القائم    باإلةا    ل  بةض المحا ر لات الصل  .
 دهم دهدا  المقررأ 

طلبي  بم ةي ع عليم االجتمياع االقتصيادي  مباحاير    عاقتير بيالةل م  هد  هلا المقرر  لي  تةر ي  ال -
االجتماع   ااخرى   اليظر يات  ي  عليم االجتمياع االقتصيادي  اهيم الةلمياا  ي  هيلا المجيال   عاقي  
االقتصيييييياد بيييييياليظم االجتماع يييييي  ااخييييييرى   الة امييييييل المييييييؤارع  يييييي  التيم يييييي   التخطيييييي ط االجتماع يييييي    

لتحل ييل االجتميياع  للةمل ييات االقتصيياد   واإليتييا   التبييادل  االسييتها   تقسيي م االقتصيياد      وييلل  ا
 الةمل  االج ر  التخصص    الةمل...الخ.

 
 

 الم ة عات الرئ س      المقررأاهم 
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 الثانية المرحمة :  -عمم االجتماع قسم                                       وزارة التعميم العالي والبحث العممي                                       

 مؤيد فاىم محسن  م المحاضر الثالثي:اس                            جياز اإلشراف والتقويم العممي                                                    
  دكتوراه  الشيادة:                                                                            عمم االجتماع االقتصادياسم المادة :   

األسبو
 ع

 املادة العمليت املادة النظريت التاريخ

1 
 عبدالرحمن محمد عبداهلل.د,والتطور النشأة,االقتصادي االجتماع عمم عمم االجتماع االقتصادي لنشأة تاريخية لمحة 55/5- 51/5

 503ص
 22-5د.احسان محمد الحسن .عمم االجتماع االقتصادي ص ماىية عمم االجتماع االقتصادي واىدافو ومشكالتو 22/5- 22/5 2
 03-21ص  االقتصادي االجتماع عمم. الحسن محمد احسان.د العالقة بين عمم االجتماع االقتصادي وعمم االجتماع 0/53- 25/5 3
 04-05 ص االقتصادي االجتماع عمم. الحسن محمد احسان.د وعمم االقتصاد االقتصادي االجتماع عمم بين العالقة 2/53-53/53 4
 052-232ص, زىري زينب.د,االقتصادي االجتماع عمم أساسيات اثار الفساد االداري عمى المؤسسات الصناعية   50/53-53/53 5
 45-05ص االقتصادي االجتماع عمم. الحسن محمد احسان.د النظريات االقتصادية واىم العمماء في ىذا المجال 23/53-22/53 6
 20-23ص االقتصادي االجتماع عمم. الحسن محمد احسان.د نظرية ابن خلدون 23/53-05/53 7
 22 -20ص االقتصادي االجتماع عمم. الحسن محمد احسان.د نظرية كارل ماركس 0/55-3/55 8

9 
 عبدالرحمن محمد عبداهلل.د,والتطور النشأة,االقتصادي االجتماع عمم نظرية اميل دور كهايم 53/55-52/55

 205ص
 10 - 13ص االقتصادي االجتماع عمم. الحسن محمد احسان.د نظرية ماكس فيبر 53/55-25/55 11
 12 - 12ص االقتصادي االجتماع عمم. الحسن محمد احسان.د نظرية فمفريدو باريتو 22/55-24/55 11
 25 - 12ص االقتصادي االجتماع عمم. الحسن محمد احسان.د نظرية ثورشتاين فيبمن 5/52-1/52 12

13 
 233 -534ص -لطفي ابراىيم طمعت.د,االجتماع عمم مبادئ نظرية العمل واالجور 4/52-52/52

 
 54 - 40ص االقتصادي االجتماع عمم. الحسن محمد احسان.د نظرية التخصص وتقسيم العمل االجتماعي 1/5-5/5 14
 552 – 55ص االقتصادي االجتماع عمم. الحسن محمد احسان.د نظرية التوفير واالستثمار 52/5-52/5 15
 522 – 553ص االقتصادي االجتماع عمم. الحسن محمد احسان.د مفيوم الدخل القومي  55/5-20/5 16
 523 - 521ص االقتصادي االجتماع عمم. الحسن محمد احسان.د مفيوم الناتج القومي 22/5-03/5 17
 502 -524ص  االقتصادي االجتماع عمم. الحسن محمد احسان.د مفيوم المستوى المعاشي 2/2-2/2 18
 054 -012ص  زىري زينب.د,االقتصادي االجتماع عمم أساسيات مفيوم التخطيط  5/2-50/2 19
 522 - 503ص االقتصادي االجتماع عمم. الحسن محمد احسان.د مفيوم التنمية  52/2-23/2 21
 535 -521 ص االقتصادي االجتماع عمم. الحسن محمد احسان.د التخطيط االقتصادي واالجتماعيدور التنبؤ االحصائي في  20/2-23/2 21
 252 -545 ص االقتصادي االجتماع عمم. الحسن محمد احسان.د النظام االقتصادي في المجتمع العربي 2/0-2/0 22
 220 – 552ص  لطفي ابراىيم طمعت.د,االجتماع عمم مبادئ االقتصادي التنظيم   انماط - االقتصادي النظام مفيوم - 5/0-50/0 23

 221 -032ص مصطفى محمد.د ترجمة,ىيس بيث.د,االجتماع عمم االستيالك-التوزيع-مكونات النظم االقتصادية:االنتاج - 52/0-23/0 24

25 
النظام  -النظم االقتصادية المعاصرة:الرأسمالية واالشتراكية- 20/0-23/0

 االقتصادي االسالمي
 244-225 ص حسن الباسط عبد.د, االجتماع عمم

 232 -225 ص حسن الباسط عبد.د, االجتماع عمم عالقة االقتصاد بالمجتمع - 03/0-0/2 26

 020 -054 ص االقتصادي االجتماع عمم. الحسن محمد احسان.د التحميل السيوسيولوجي لمعمميات االقتصادية - 2/2-53/2 27

24 
 واقتصاديات الجنسيات متعددة لشركات السمبية اآلثار 50/2-53/2

 الثالث العالم
 022 ص االقتصادي االجتماع مظف عمم آل عبيد الدكتور

 

 االجتماع االقتصادي ومشكالت التنمية: 23/2-22/2 25
 تنمية دول العالم الثالث

+  55- 31 ص,واخرون الجوىري محمد.د, االقتصادي االجتماع عمم
 محاضرات مقرر المادة 

 222 -252 ص االقتصادي االجتماع عمم. الحسن محمد احسان.د العراقي المجتمع في االقتصادي النسق 23/2-5/1 03

 محاضرات مقرر المادة  العراقي المجتمع في االقتصادي التغير نتائج 2/1-4/1 05

 204 -223ص االقتصادي االجتماع عمم. الحسن محمد احسان.د دور العائمة في اقتصاد الحرب  55/1-51/1 02



 


