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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 د . محمد غازي صبار االسم
 mohammedisfc@yahoo.com البريد االلكتروني

 مدخل علم االجتماع اسم المادة
 وخمسة فصول في الفصل الثاني  األولفصول في الفصل  أربعة مقرر الفصل

 المادة أهداف
 
 

 تهدف هذه المادة إلى تعريف طلبة المرحلة األولى في قسم علم النفس بعلم االجتماع 

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

 : التعريف بعلم االجتماع  األولالفصل 
 الفصل الثاني : التفاعل االجتماعي

 ل الثالث : الجماعات والتنظيمات االجتماعية الفص
 جتماعي التغير اال : الفصل الرابع

 المراتبية االجتماعية : الفصل الخامس
 المشكالت االجتماعية: الفصل السادس 

 الفصل السابع : الريف العراقي
 الفصل الثامن : الحضارة

  الفصل التاسع : األسرة والتنشئة االجتماعية
 الكتب المنهجية

 
 

 الهاي عبد الحسن الدعمي . مقدمة علم االجتماع  تأليف  أ د

 ر الخارجيةالمصاد
 
 

 عصام محمد منصور  د.مدخل علم االجتماع تأليف 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 بغداد اسم الجامعة:
 اآلداباسم الكلية:
 علم االجتماعاسم القسم:

 األولى المرحلة:
محمد غازي اسم المحاضر الثالثي:

 صبار
 مدرسلمي:اللقب الع

 دكتوراهالمؤهل العلمي:
 قسم علم النفس مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



 
 تقديرات الفصل

 
 الفصل الدراسي

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر

درجة االمتحان  51
 التحريري الفصلي

درجات التحضير  1 %51مثلا 
 اليومي

 درجة 06 -

 إضافيةمعلومات 
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   ماهية علم االجتماع 2-11 2

   مواضيع علم االجتماع 5-11 3

   االجتماع مجاالت علم 9-11 4

   أهداف علم الجتماع 12-11 5

   نشأة علم االجتماع وتطوره  11-11 6

   أهداف علم االجتماع 19-11 7

   عالقة علم االجتماع بالعلوم األخرى  22-11 8

   نظريات علم االجتماع  21-11 9

   نظريات علم االجتماع  20-11 11
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   أنواع التفاعل االجتماعي 7-12 12

   أنواع التفاعل االجتماعي  11-12 13

   التفاعل االجتماعي والبناء االجتماعي 14-12 14

   البناء االجتماعي 17-12 15

   المكانة 21-12 16

 

   األدوار 24-12 17

   طقم األدوار 28-12 18

   طقم المكانات  31-12 19
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وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
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   قيادة الجماعة  11-1 22
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   الطائفة والطبقة االجتماعية 15-2 34
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   تماعية المشكالت االج 1-3 36

   المشكالت االجتماعية وأسبابطبيعة  1-3 37

   المشكلة االجتماعية أسباب 8-3 38

   المشكلة االجتماعية  أوصاف 15-3 39

   الريف العراقي 22-3 41

   نظرة تاريخية  22-3 41

   مكونات الريف العراقي 22-3 42

   سكان االهوار  29-3 43
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   ف في بغدادئسكان الصرا 29-3 45

   الحضارة  5-4 46

   مستلزمات الحضارة 5-4 47
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