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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 ثناء محمد صالح عبدالرحيم  االسم
 Thmsar@yahoo.com البريد االلكتروني

 مقدمة في علم االجتماع  اسم المادة
 فصلي  مقرر الفصل

 المادة أهداف
 
 

 بالعلوم االخرى  ـ التعريف بعلم االجتماع وعالقاته1
 ـ خصائص علم االجتماع وكيفية توظيفه في المجتمع 2

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

 

 الكتب المنهجية
 
 

 كتاب مقدمة في علم االجتماع 

 المصادر الخارجية
 
 

 

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
 %01مثالا  - %11مثالا  %13مثالا  %53مثالا 

 معلومات اضافية
 
 

 الفصل االول 
21% 

 الفصل الثاني 
02% 

 الفصلين 
01% 

 النهائي  
01% 

 

 

 

 بغداد اسم الجامعة:
 االداب لية:اسم الك

 علم االجتماع اسم القسم:
 االولى المرحلة:

د. ثناء محمد اسم المحاضر الثالثي:
 صالح عبدالرحيم 

 استاذ اللقب العلمي:
 دكتوراه المؤهل العلمي:

 مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة

ع
سبو

ال
ا

 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ

  التوجد  الفصل االول /علم االجتماع  11/11ـ 9 1

2     

الفصل الثاني / المنهج العلمي  11/11ـ11 3
 وطرق الدراسة العلمية 

  

4     

الفصل الثالث / المشكالت  25/11ـ 22 5
 االجتماعية 

  

1     

   الفصل الرابع / التفاعل االجتماعي  7/12ـ 33/11 7

1     

9  
 

 14/12ـ 9

الجماعات امس / الفصل الخ
 والتنظيمات 

  

13     

الفصل السادس / ماهية االسرة  21/12ـ 21 11
 ودورها في التنشئة االجتماعية 

  

12     

   الفصل السابع / التغير االجتماعي  1/1ـ 33/12 13

14     

الفصل الثامن / الحضارة  25/1ـ 11 15
 ومقوماتها 

  

11     

 نةـــــسف الــة نصــــــــعطل

الفصل التاسع / نظرة تاريخية في  17/2ـ 15 17
 الريف العراقي 

  

11     

الفصل العاشر / التحضر  21/2ـ22 19
 االجتماعي 

  

23     

الفصل الحادي عشر / التصنيع  5/3ـ1 21
 والمجتمع 

  

22     

الفصل الثاني عشر / السكان  15/3ـ 1 23
 والمجتمع 

  

24     

 بغداد اسم الجامعة:
 االداب اسم الكلية:
 علم االجتماع اسم القسم:

 االولى المرحلة:
د. ثناء محمد اسم المحاضر الثالثي:

 صالح عبدالرحيم 
 استاذ اللقب العلمي:

 دكتوراه المؤهل العلمي:

 مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



الفصل الثالث عشر / البحث  17/3ـ 15 25
 العلمي والتنمية في الوطن العربي 

  

الفصل الرابع عشر / المراتيبية  21/3ـ 22 21
 االجتماعية 

  

الفصل الخامس عشر / االقتصاد  4ـ4ـ 29/3 27
 والمجتمع 

  

الفصل السادس عشر / السياسة  4/ 1ـ 5 21
 والمجتمع 

  

ع عشر / البيئة الفصل الساب 4/ 17ـ 12 29
 والمجتمع 

  

الفصل الثامن عشر / الديمقراطية  25/4ـ19 33
وحقوق االنسان طريق التنمية 

 المستدامة 

  

الفصل التاسع عشر / في ظل  1/5ـ2 31
 العولمة 

  

   مناقشة بحوث طلبة   15/5ـ13 32

  :ٍتوقيع العميد          :توقيع االستاذ


