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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 د. افتخار زكي عليوي خلف  االسم
  yahoo.com          fzakiso@ البريد االلكتروني

 المشكالت االجتماعية  اسم المادة
 فصلي  مقرر الفصل

 المادة أهداف
 
 

ت واسباب وانواع المشكالت االجتماعية في المجتمع ومحاولة تحليلها بغية التعرف على مفهوم ومنطلقا
 فهمها ومحاولة التصدي لها او التقليل من اثارها في المجتمع 

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

 مفاهيم المشكلة االجتماعية 
 اسباب المشكالت االجتماعية 

 منطلقات المشكالت االجتماعية 
 اعي انواع التفكك االجتم

 نماذج من المشكالت االجتماعية 
 الكتب المنهجية

 
 

 كتاب المشكالت االجتماعية تاليف الدكتور عبداللطيف العاني والدكتور معن خليل العمر 
 

 المصادر الخارجية
 
 

كتب المشكالت االجتماعية /كتب العائلة / كتب الجريمة والعنف / كتب التفكك االجتماعي /كتب 
 وكية االنحرافات السل

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
 %01مثالا  - %51مثالا  %53مثالا  %53مثالا 

 معلومات اضافية
 
 

 الفصل االول 
01% 

 51% 51%  
01% 

 

 

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

  الثانية المرحلة:
افتخار زكي د.اسم المحاضر الثالثي:

  عليوي 
 مساعد استاذ اللقب العلمي:

 اه دكتورالمؤهل العلمي:
 مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   
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 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ

  التوجد   وأبعادهامفهوم المشكلة طبيعتها   11/11/4111 1

   منطلقات المشكالت االجتماعية   41/11 4

   منطلقات نظريات علم االجتماع   42/11 3

   الوجه االخر للمشكلة االجتماعية  1/11 1

   لمشكالت االجتماعيةاسباب ا 11/11 5

   التغير ومشكالته  11/11 6

   تفكك هيكل التنظيم  46/11 1

   التصنيع ومشكالته   4/14 2

   العمل ومشكالته  9/14 9

   مفهوم التفكك االجتماعي  16/14 11

   انواع التفكك االجتماعي  43/14 11

   التفكك والعمليات االجتماعية  31/14 14

   مشكالت الطفولة   6/1/4115 13

   مشكالت المراهقة  13/1 11

   مشكالت الشيخوخة  41/1 15

   الفقر والحرمان   41/1 16

 عطلة نصف السنة 

   مشكالت ذوي االحتياجات الخاصة  11/4 11

   البطالة وسوق العمل  41/4 12

   التسول  3/3 19

   االدمان   3/ 11 41

   االنتحار  11/3 41

   مشكالت االسرة )الزواج والطالق (  41/3 44

   المشكالت البيئية  31/3 43

   مشكلة العشوائيات  1/1 41

   مشكالت وقت الفراغ  11/1 45

   التكيف ومشكالته  41/1 46

   الفساد االداري  42/1 41

   العنف االجتماعي  5/5 42

   جنوح االحداث  14/5 49

   الجريمة  19/5 31

   االرهاب  46/5 31

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

  لثانية االمرحلة:
افتخار زكي د. اسم المحاضر الثالثي:

 عليوي 
 مساعد ذ استااللقب العلمي:

 دكتوراه المؤهل العلمي:
 مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



   الهجرة والنزوح  4/6 34

  :ٍتوقيع العميد          :توقيع االستاذ


