بسم اهلل الرمحن الرحيم

جمهورية العراق

اسم الجامعة :بغداد
اسم الكلية :االداب
اسم القسم :االجتماع
المرحلة :الثالثة انثرو
اسم المحاضر الثالثي:د.ذكرى
عبدالمنعم ابراهيم
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل:

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
االسم

د .ذكرى عبدالمنعم ابراهيم
thakrahalmi@yahoo.com

البريد االلكتروني
اسم المادة

االنثروبولوجيا النفسية

مقرر الفصل

النظام السنوي

أهداف المادة

- 1تعريف الطلبة بماهية االنثروبولوجيا النفسية والجدوى من دراستها

 -2التعرف على االصول االولى للفكر النفسي في الثقافة البشرية ،وعالقتها بتكوين الشخصية البشرية

 -3معرفة اهمية التفسيرات النفسية في االنثروبولوجيا بعدها اي الجوانب النفسية جزء اساسي من مكونا
الشخصية االنسانية.

-4التعريف بعالقة االنثروبولوجيا بعلم النفس ،والسيما ما يتصب يموضوع الثقافة والشخصية والوقوف
على اهم المدارس النفسية في هذا الصدد.

-5دراسة الشخصية البشرية مع التركيز على الشخصية العراقية من خالل اراء العالماء العراقيين( الوردي

والطاهر والكعبي)

 -6تعريف الطلبة بتاثير القيم والمعايير االجتماعية في الثقافات البشرية

-7دراسة موضوعات حيوية مثل السلوك الرمزي والغيبي زاالحالم ودالالتها الرمزية والروحية
التفاصيل األساسية للمادة

-1التعريف االنثروبولوجيا النفسية كفرع تخصصي في االنثروبولوجيا
-2معرفة اصول الفكر النفسي في الثقافة البشرية

-3دراسة االنثروبولوجيا النفسية وعالقتها بالثقافة والشخصية

 -4دراسة بنية العقلية البشرية من خالل الوقوف على مدارس علم النفس المحتلفة ورطها بموضوع
الثقافة.

-5دراسة الشخصية البشرية والتركيز على الشخصية العراقية من خالل التاكيد على اهم افكار علماء
االجتماع واالنثروبولوجيا العراقيين.

 -6القيم والمعاير االجتماعية وعالقتها بانماط الشخصية االلنسانية

-7دراسة الموضوعات المهمة مثل االحالم ودالالتها الرمزية والروحية ودراسة االمراض النفسية
1

وعالقة بالثقافة.
-1االنثروبولوجيا النفسية :د .قيس النوري

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل
معلومات اضافية

 -1الحضارة والشخصية:د .قيس النوري
 -2الثقافة والشخصية:د .عاطف وصفي

الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات اليومية

المشروع

االمتحان النهائي

مثالا%35

مثالا%15

مثالا%11

-

مثالا%41
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

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

استمارة الخطة التدريسية للمادة

1

4112/11/7

4

4112/11/12

3

4112/11/41

2
5
6
7
8

4112/11/42
4112/11/5
4112/11/14
4112/11/12
4112/11/46

2

4112/14/3

11
11
14
13
12
15
16

4112/14/11
4112/14/17
4112/14/42
4112/14/31
4115/1/3
4115/1/12
4115/1/41
4115/1/45
4115 /4/1
4115/4/18
4115/4/45

12
41
41
44

4115/3/2
4115/3/11
4115/3/18
4115/3/45

مدخل مفاهيمي:تعريف
االنثروبولوجيا النفسية وجدوى
دراستها
موضوع واهداف االنثروبولوجيا
النفسية
خلفيات الفكر النفسي في الثقافة
البشرية (مدخل عام)
الفكر النفسي البابلي
الفكر النفسي المصري
الفكر النفسي العربي االسالمي
الفكر النفسي االوربي
التفسيرات النفسية في
االنثروبولوجيا
االنثروبولوجيا النفسية وعالقتها
بالثقافة والشخصية
االنثروبولوجيا والمدارس النفسية
مدرسة علم النفس الكالسكي
مدرسة التحليل النفسي
المدرسة السلوكية
المدرسة البيولوجية
المدرسة النفسية االجتماعية
المدرسة النفسية االنسانية
والمدرسة النفسية اللغوية
عطلــــــــة نصــف الســـــنة
اطر ونظريات الشخصية
التفسيرات النفسية في تصنيف
الشخصية (مع التركيز على
الشخصية العراقية)
علي الوردي وسمات الشخصية
عبدالجليل الطاهر
حاتم الكعبي
نمط الثقافة والتركيب الدينامي
في تصنيف الشخصية

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

17
18

المادة العملية

3

المالحظات

43

4115/2/1

42

4115/2/8

45

4115/2/15

46

4115/2/44

47
48

4115/2/31
4115/5/7

4115/5/12
42
4115/5/41
31
4115/5/48
31
4115/5/48
34
توقيع االستاذ:

اثر النظام االقتصادي في تركيب
الشخصية
محددات الشخصية(كالكهون
ومحددات الشخصية)
القيم االنسانية(تاثير القيم في
ثقافة الشعوب)
المعاير االجتماعية والمنزلة
والدور
تاثير االتصال على االفراد
المنزلة بين التنسيب واالنجاز
وصراع االدوار
السلوك الرمزي والغيبي
التفسيرالرمزي لنظام الكوال
االحالم وداللتها الروحية
الثقافة واالمراض النفسية
توقيع العميدٍ:
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

اسم الجامعة :بغداد
اسم الكلية:االداب
اسم القسم:االجتماع
المرحلة:الرابعة انثرو
اسم المحاضر الثالثي:د.ذكرى
عبدالمنعم ابراهيم
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي:دكتوراه
مكان العمل:

استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
االسم

د .ذكرى عبدالمنعم ابراهيم
thakrahalmi@yahoo.com

البريد االلكتروني
اسم المادة

انثروبولوجيا ثقافية

مقرر الفصل

النظام السنوي

أهداف المادة

-1التعرف على طبيعة الثقافة البشرية وفهم وظيفية االنثروبولوجيا الثقافية في المجتمع البشري بشكل
عام وفي المجتمعات متعددة الثقافة.

-2التعرف على النظريات واراء العلما في مجال االنثروبولوجيا الثقافية وعالقاتها بنشاة الثقافة ومقارنة
الثقافات البدائية والحديثة.

-3تعريف الطلبة بالمنهج الخاص بهذا الجانب ومعرفة كيفية ربط االنثروبولوجيا الثقافية بالجوانب
التطبيقية ،وتعريفهم بمفهوم الثقافة وخصائصها.

-4دراسة نشاة االنثروبولوجيا الثقافية وكذلك الوقوف على المرحلة المعاصرة لتطورها واهتماماتها
وتدريب الطلبة على فهم ذلك.

التفاصيل األساسية للمادة

-1مدخل مفاهيمي عام يبن تعريف االنثروبولوجيا الثقافية ،مفهوم الثقافة ،وتحليل المفلهيم االساسية.
 -2الوقوف على المدارس االساسية في االنثروبولوجيا الثقافية والسيما المدرسة االمريكية والمدرسة
الفرنسية ،وفهم اصل النشاة لهذا العلم.

 -3دراسة نظريات العلماء وبيان جهودهم في مقارنة النظم المختلفة بين المجتمعات البداائية والحديثة،
وكذلك دراسة التنوع الثقافي.

-4دراسة نشاة االنثروبولوجيا الثقافية ،والوقوف على الفترة المعاصرة لتطورها واهتماماتها في العصر
الحديث ودورها في دراسة ظاهرة العولمة.

دراسة عالقتها بفروع االنثروبولوجيا االخرى واالسس المنهجية في الدراسات التطبيقية ،وفه االتجاها
الفكرية التطورية والوظيفية الرمزية ،والوقوف على اهم االتجاهات الحديثة وغيرها.

الكتب المنهجية

-1االنثروبولوجيا الثقاقية :د.عاطف وصفي
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-2الثقافة والشخصية :د.قيس النوري
المصادر الخارجية

تقديرات الفصل
معلومات اضافية

-1التغير االجتماعي والثقافيي:د .علي ليلة واخرون
-2مرارس االنثروبولوجيا :د.قيس النوري

الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات اليومية

المشروع

االمتحان النهائي

مثالا%35

مثالا%15

مثالا%11

-

مثالا%41
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

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

استمارة الخطة التدريسية للمادة

1
4
3
2

4112/11/1
4112/11/7
4112/11/12
4112/11/41

5
6
7

4112/11/48
4112/11/2
4112/11 /11

8

4112/11 /17

2

4112/11/42

11

4112/14/1

11

4112/14/8

14
13
12

4111/14/15
4112/14/42
4115/1/2

15
16

4115/1/11
4115/1/18
4115/1/45
4115/4/1
4115/4/16

مدخل مفاهيمي عام
تعريف االنثروبولوجيا الثقافية
رواد االنثروبوجيا الثقافية
المدرسة االمريكية في دراسة
الثقافة
المدرسة الفرنسية
دراسة المجتمعات اليدائية
عالقة االنثروبولوجيا الثقافية
باالنثروبولوجيا الطبيعية
اوجة التشابه واالختالف بين
االنثروبولوجياالثقافية والطبيعية
نظرية داروين واالسسس التي
قامت عليها
النظرية التطورية االنثروبولوجيا
واالنثروبولوجياالطبيعية
اهم موضوهات االنثروبولوجيا
والثقافية وعالقتها
باالنثروبولوجيا التطبيقية
االثنولوجيا واالثنوغرافيا
االنثروبولوجيا الثقافية واالثار
االنثرو االجتماعية واالنثرو
الثقافية
اللغويات والنظرية الثقافية
العالم مالينوفسكي واللغة

18
12

4115/4/43
4115/3/4

41

4115/3/2

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

17

المادة العملية

عطلــــــــة نصــف الســـــنة
نشاة االنثروبولوجيا
الثقافية(الفترة التكوينية)-1211
1215ودخولها حيز االهتمام
الحقيقي في االوساط العلمية
العالم ويسلر والمنطقة الثقافية
العالم كروبر والفترة ازدهار
االنثروبولوجيا المنطقة الزمنية
فترة ازدهار االنثروبولوجيا
7

المالحظات

41

4115/3/16

44
43
42
45

4115/3/43
4115/3/42
4115/2/5
4115/2/14
4115/2/12
4115/2/46

47

4115/5/3

48

4115/5/11

42

4115/5/17

31

4115/5/42

31

4115/5/31

34

4115/5/31

46

الثقافية 1231-1215
الفترة التوسعية لالنثروبولوجيا
الثقافية 1221- 1231
النظرية التناسقية التكاملية
العالم سابير والخاصية الرمزية
روث بندكت والمدرسة التناسقية
نظرية التطور الثقافي والعالم ريد
فليد
الفترة المعاصرة، 1271-1221:
الحضارة والثقافة ،العالم هوايت
والنظرية الرمزية والعالم كروبر
واالنماط المثالية في الثقافة
قطاعات الثقافة ،السمات الثقافية
للمجتمعات البدائية ،وسمات
المجتمعات الحديثة(مقارنة)
االتجاة الوظيفي في دراسة
الثقافة،ونظرية الحاجات
لينوفسكي
االتجاهات الفكرية في تطور
الثقافة ،االتجاه التطوري ،االتجاه
االنتشاري ،الوظيفي.
النظم االساسية:النظام
الطوطمي،االجتماعي،السياسي،
النظام القرابي،االقتصادي ،المركز
والدور
القطاع الفكري والرمزي للثقافات
 :الفنون ،التراث
الشعبي(الفلكلور)
توقيع العميدٍ:

توقيع االستاذ:
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

اسم الجامعة:بغداد
اسم الكلية :االداب
اسم القسم :االجتماع
المرحلة :االولى
اسم المحاضر الثالثي:د.ذكرى
عبدالمنعم ابراهيم
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل:

استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
االسم

د .ذكرى عبد المنعم ابراهيم
thakrahalmi@yahoo.com

البريد االلكتروني
اسم المادة

المدخل الى االنثروبولوجيا

مقرر الفصل

النظام السنوي

أهداف المادة

-1تعريف الطلبة بعلم االنثروبولوجي في دراسة الحياة البشرية في جانبها االجتماعي والثقافي والفيزيقي(
حيث اهتمام االنثروبولوجيا اصال).

-2دراسة تطور االنثروبولوجيا وموضوعها واهدافها وعالقتها بالغلوم االخري والجدوى من دراستها.

-3فهم تطور واتجاهات االنثروبولوجيا االساسية.ودراسة قواعد المنهج االنثروبولوجي ووسائل وطرق
بحثه.

 -4دراسة حضار وثقافة االنسان وكذلك فروع االنثروبولوجيا تنمية وموضوعاتها.

 51االهتمام بالجانب التطبيقي والسيما ما يتصل بمشكالت المجتمع العراقي ووظيفتها في التنمية
البشرية فيه.

التفاصيل األساسية للمادة

-1مدخل مفاهيمي تفصيلي للتعريف باالتثروبولوجيا ومصطلحها وموضوعها وظروف نشاتها واهداغها وبيان الجدوى من
االهتمام بها.

-2دراسة الفكر االنثروبولوجي في اتجاهاته المختلفة وفهم ماهية النظرية االنثروبولوجيا واهميتها في اشتقاق الفرضيات
االزمة في الدراسات التطبيقية

-3قواعد المنهج االنثروبولوجي ومميزاته ووسائل وطرق بحثه.

 -4لتعرف على فروع االنثروبولوجيا االتساسية (االجتماعية ،الثقافية ،الكبيعية او الفيزيقة) والفروع التفصيلية االخرى.

-5االهتمام بالجانب التطبيقي والسيما ما يتصل بمشكالت وقضايا المجتمع العراقي ووظيفتها في خطط التنمية فية.

الكتب المنهجية

المدخل اللى علم االنسان :د .قيس النوري

المصادر الخارجية

المدخل الى علم االنسان:د .سعدي فيضي
اليناء االجتماعي د .احمد ابو زيد

9

تقديرات الفصل

الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات اليومية

المشروع

االمتحان النهائي

مثالا%35

مثالا%15

مثالا%11

-

مثالا%41

معلومات اضافية

بسم اهلل الرمحن الرحيم

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

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

استمارة الخطة التدريسية للمادة
التاريخ

المادة النظرية

1

1112/11/ 1

4

1112/11/14

3

1112/11/12

2

1112/11/46

5

4112/11/4

6

4112/11/2

7

4112/11/16

مدخل مفاهيمي :تعريف
باالنثروبولوجيا واصل المصطلح
اهداف االنثروبولوجيا والجدوى
من دراستها
اهتمام االنثروبولوجيا بدراسة
المجتمعات البدائية
فروع االنثروبولوجيا االساسية:
االنثروبولوجيا االجتماعية،
االنثروبولوجيا الثقافية،
االنثروبولوجيا الطبيعية.
الفروع التفصيلة االخرى:
االتنولوجيا ،االثنوغرافيا،
االقتصادية  ،السياسية  ،النفسية،
االنثروبولوجيا التطبيقية ،التربوية
،الحضرية ،التنموية  ،العولمة.
قواعد المنهج في علم االنسان(
االنثروبولوجيا) واسليب وطرق
بحثها.
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411243/11/

االسبوع

المادة العملية

لمحات من االنثربولوجي،
التطوري ،الوظيفي ،الرمزي،
11

المالحظات

2

41121/11/3

11

4112/14 /7

11
14
13
12
15

4112/14 /12
41121/14 /4
4112/14 /48
4115 / 1 /2
4115 / 1 /11
4115 / 1 /18

16
17
18

4115 / 1 /45
4115 /4/1
45
4115 / 4/2

12
41

4115 / 4 /15
4115 / 4 /44

41

4115 / 4 /42

44

4115/3/2

43
42
45
46
47
48
42
31
31

4115/3/11
4115/3/18
4115/3/45
4115/2 / 2
4115/2 /11
4115/2 /18
4115/2 /45
4115/5/8
4115/5/15
4115/5/44

34

4115/5/42

التاريخي ،االنتشاري.
دراسة الحضارة البشرية:
مالينوفسكي في تفسير الحضارة
ونظرية الحاجات.
العالم سابير في معنى الحضارة
نظم الحضارة
مكونات الحضارة
الفروق بين الحضارة والمدنية
خصائص الحضارة
الحياة االقتصادية في المجتمعات
البدائية
نظام البوتالج
عطلــــــــة نصــف الســـــنة
دعائم الحياة الحضرية
البناء االجتماعي :تعريفه،
وخصائصه.
النسق القرابي والعائلي
التنظيم السياسي في المجتمعات
البسيطة( التي التكون دولة)
اشكال التنظيم السياسيي في
المجتمعات البسيطة والمجتمعات
االكثر تعقيدا
الضبط االجتماعي في المجتمعات
البدائية او التقليدية
انواع القانون التقليدي
القانون التقليدي والوضعي
الفنون واالنسان
سمات الفن البدائي
السحر
الشامان
الدين البدائي
اللغة والرموز عن االنسان
اهمية االنثروبولوجيا في المجتمع
العراقي
اهمية االنثروبولوجيا في المجتمع
العراقي
اهمية االنثروبولوجيا والتنمية
البشرية المتوقعة في العراق

توقيع العميدٍ:

توقيع االستاذ:
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