بسم اهلل الرمحن الرحيم

جمهورية العراق

اسم الجامعة:بغداد
اسم الكلية:االداب
اسم القسم:علم االجتماع
المرحلة:الرابعة
اسم المحاضر الثالثي:د  .سحر كاظم
نجم
اللقب العلمي:مدرس
المؤهل العلمي:دكتوراه
مكان العمل:قسم علم االجتماع

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
االسم

د  .سحر كاظم جنم

البريد االلكتروني

saharisfc@yahoo.com

اسم المادة

علم االجتماع السياسي

مقرر الفصل

سبعة فصول ثالثة يف الفصل األول وأربعة يف الفصل الثاين

أهداف المادة

هتد ا اددداد إىل التعددرا علد أمهيددة علددم االجتمدداع السياسددي ال ددعل بددا العلددوو عا ددة والعلددوو اإلنسددانية يشد ل
خاص الهتما ه بالقضايا اليت ختص العالقات اإلنسانية يف ار ادفاهيم والتحليدل للاداهر السياسدية د ييد
البناء وادنهج والناريات

التفاصيل األساسية للمادة

يقع ادنهج يف سبعة فصول كاأليت :
 -1اهيد ددة علد ددم االجتمد دداع السياسد ددي  -2االجتاهد ددات الناريد ددة يف علد ددم االجتمد دداع السياسد ددي  -3ند دداهج علد ددم
االجتم دداع السياس ددي  -4اب ددرف ادف دداهيم لعل ددم االجتمد دداع السياس ددي  -5ال ول ددة  -6التنش ددلة السياس ددية والثقافد ددة
السياسية  -7الصفو

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل
معلومات اضافية

ال يوج

علم االجتماع السياسي د صادق األسود
علم االجتماع السياسي والتنمية السياسية صا وئيل هنت تون رتجم للعربية
ال ولة األنامة بوتو ر رتجم
الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات اليومية

المشروع

االمتحان النهائي

مثلا%53

مثلا%53

مثلا%51

-

مثلا%01

 22درجة

 12درجددات اال تحددان  12قس د د د د ددمة علد د د د د د
التحضد د د د د د د الي د د د د د ددو ي
التحريري
واألوراق البحثية

 62درجة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

اسم الجامعة:بغداد
اسم الكلية:االداب
اسم القسم:علم االجتماع
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي:د  .سحر كاظم
نجم
اللقب العلمي:مدرس
المؤهل العلمي:دكتوراه
مكان العمل:قسم علم االجتماع

االسبوع

استمارة الخطة التدريسية للمادة
التاريخ

المادة النظرية

1

51-22

تعريف علم االجتماع السياسي

2

51-22

النشأ والتطور لعلم االجتماع
السياسي

3

55-3

جماالت علم االجتماع السياسي

4

55-52

أه اا علم االجتماع السياسي

5

55-52

اجتاهات نارية يف العصور الق مية

6

55-22

الف ر السياسي اإلغريقي الق مي –
ادسيحي -اإلسال ي

7

52-5

اجتاهات نارية ي يثة يف العصر
احل ي والف ر يف عصر النهضة

8

52-51

ناهج علم االجتماع السياسي
التقلي ية

9

52-51

11

اخل البح احل يثة
قضايا همة يتناوهلا علم االجتماع
السياسي

52-20

القو والسلطة

11

52-55

12

5-1

ادشاركة السياسية

13

5-05

التنمية السياسية

14

5-25

الثقافة السياسية والوعي السياسي

15

5-22

ا تحان الفصل األول

16

عطل د د د دة نص دف السد د دنة

المادة العملية

المالحظات

17

2-25

ال ولة يف ادفهوو الشرقي والغريب

18

2-22

أركان ال ولة

19

5-0

أصل نشأ ال ولة

21

5-55

خصائصها

21

5-52

وظائفها

22

5-23

الصفو والتنشلة السياسية

23

0-0

24

0-55

العالقة بالثقافة السياسية

25

0-52

التوجهات التنارية يف وضوع الصفو

26

0-23

فلفري و بريتو

27

3-5

غيتانو وس ا

28

3-2

روبرت يشلز

29

3-53

ا تحان الفصل الثاين

31

3-22

قراء يف األوراق البحثية للطلبة

31

3-22

32
توقيع االستاذ:

ؤسسات التنشلة السياسية

قراء يف األوراق البحثية للطلبة
توقيع العميدٍ:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

جمهورية العراق

اسم الجامعة:بغداد
اسم الكلية:االداب
اسم القسم:علم االجتماع
المرحلة :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي:د  .سحر كاظم
نجم
اللقب العلمي:مدرس
المؤهل العلمي:دكتوراه
مكان العمل:قسم علم االجتماع

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
االسم

د سحر كاظم جنم

البريد االلكتروني

saharisfc@yahoo.com

اسم المادة

علم االجتماع احلضري

مقرر الفصل

ثالثة فصول يف الفصل األول وثالثة يف الفصل الثاين

أهداف المادة

هت ا اداد اىل التعريف بعلم االجتماع احلضري يي التحليل السوسيولوجي للم ينة ونشوئها و ااهر
تطورها وطرح ابرف األطر النارية وادش الت االجتماعية اليت تصايب يركة التحضر والتطور وتاث ذلك عل
التفاعالت االجتماعية احلاصلة با األفراد

التفاصيل األساسية للمادة

يتندداول ادقددرر ددا يلددي  :الفصددل االول  :علددم االجتمدداع احلضددري وضددوعه و فهو دده الفصددل الثدداين  :خصددائص
اجملتمع احلضري – عالقات تبادلية تع د األش ال الفصل الثال  :اهلجر والنزوح دوافع ونتائج الفصدل الرابدع
 :النددزوح الريفددي يف العددام النددا ي وادتق د و تبدداي الددنام االجتماعيددة الفصددل ا ددا ع اجملتمعددات الريفيددة واحلض درية
والتغد االجتمدداعي طيددة وطريقددة احليددا الفصددل السددادت  :ادشد الت االجتماعيددة يف ادشد الت ادعاصددر نتددا
فساد وتسلط

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل
معلومات اضافية

ال يوج

التحضر دارسة اجتماعية حممود ال ردي
خل إىل علم االجتماع د  .ع خليل العمر
الفلات االجتماعية عل خريطة التنا السوسيولوجي د  .علي حممود ابو ليلية
علم االجتماع احلضري د  .فؤاد ب غضبان
الفصل ال راسي

ادختع

اال تحانات اليو ية

ادشروع

اال تحان النهائي

ثالا%35

ثالا%15

ثالا%12

-

ثالا%42

 22درجة ل ل فصل

 12درجات اال تحان
التحريري

 5درجات ا تحانات
يو ية

 5درجات اوراق حبثية

 62درجة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

اسم الجامعة:بغداد
اسم الكلية:االداب
اسم القسم:علم االجتماع
المرحلة :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي:د  .سحر كاظم
نجم
اللقب العلمي:مدرس
المؤهل العلمي:دكتوراه
مكان العمل:قسم علم االجتماع

استمارة الخطة التدريسية للمادة
التاريخ

المادة النظرية

5

51-22

علم االجتماع الحضري المفهوم

2

55-2

تعريف العلم ونشأته وتطوره

5

55-2-3

األبعاد النظرية في علم االجتماع

0

55-52

النظرية االيكولوجية

3

55-52

النظرية النفسية االجتماعية

2

55-25

نظرية الحياة الذهنية للمدينة

1

55-22

ثقافة المدينة

2

5155

عطلة رسمية

2

52-5

خصائص المجتمع الريفي والحضري

51

52-1

المتصل الريفي – الحضري

55

52-55

األنماط الريفية الحضرية

52

52-52

الهجرة والنزوح

55

52-20

تصنيف الهجرة والنزوح

50

52-55

النزوح الدوافع والنتائج

53

5-1

أسباب الهجرة ونتائجها على الريف في

52

5-50

أسباب الهجرة ونتائجها على الحضر

51

5/22-25

امتحان الفصل األول التحريري

52

2-53

االسبوع

المادة العملية

والموضوع

الحضري

العالم العربي

عطلة نصف السنة
أسباب الهجرة والنتائج على الريف

المالحظات

الحضر
52

2-52

النتائج على صعيد الريف

21

2/-23-22

النتائج على صعيد الحضر

25

5/0-5

النزوح الريفي في العالم المتقدم

22

5-55/5-2

النزوح الريفي في العالم النامي

25

-52/5-53

الحلول المقدمة للتغلب على أثار

20

5-3/5-22

قراءة في بعض النماذج العربية والعالمية

23

50/5-22

المجتمعات الحضرية والتغير االجتماعي

22

0-2/0-3

طريقة الحياة الريفية /أنواعها وتفاعلتها

21

0-53/0-52

أنواع الجماعات وأنماط المشاركة

22

0-22/0-52

الجماعات السللية والروابط الطوعية

22

0-22/0-22

مفهوم العلقات االجتماعية

51

3-2/3-5

التفاعل االجتماعي والعلقات

55

3-55/3-5

التغير االجتماعي وعوامله

52

3-21/3-51

امتحان الفصل الثاني

55

3-21/3-20

المشكلت االجتماعية في المجتمعات

الهجرة على مستوى الريف والمدينة

االجتماعية

توقيع االستاذ:

الحضرية

االجتماعية

المعاصرة

توقيع العميدٍ:

