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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 د. ميادة احمد عبدالرحمن الجدة  االسم
  Mayada-jd@yahoo .com البريد االلكتروني

 ميادين الخدمة االجتماعية  اسم المادة
 فصلي  مقرر الفصل

 المادة أهداف
 
 

 واندماجه في المجتمع ـ توضيح دور الفرد 1 
 ـ توضيح عمل االخصائي االجتماعي في الميادين المختلفة الموجودة في المجتمع 2
 ـ تحقيق الصالح العام عن طريق تحقيق الصالح الفردي والجماعي 3
 

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

 

 الكتب المنهجية
 
 

 ةد. احمد ابراهيم حمز ـ المدخل الى الخدمة االجتماعية / 1
 ـ مقدمة في الخدمة االجتماعية / د. عصام توفيق قمر ود . سحر فتحي مبروك 2

 ـ الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية مع الجماعة والمؤسسة والمجتمع /د. حسين حسن سلمان 3
 المصادر الخارجية

 
 

 

 النهائياالمتحان  المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
 %01مثلا  - %11مثلا  %13مثلا  %33مثلا 

 معلومات اضافية
 
 

 الفصل االول 
21% 

 الفصل الثاني 
02% 

 الفصلين 
01% 

 النهائي  
01% 

 

 

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

  لرابع /خدمة االمرحلة:
ميادة احمد د. سم المحاضر الثالثي:ا

 عبدالرحمن 
 مساعد استاذ اللقب العلمي:

 دكتوراه المؤهل العلمي:
جامعة بغداد / كلية االداب مكان العمل:

 / قسم االجتماع 

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة

ع
سبو

ال
ا

 

 المالحظات ةالمادة العملي المادة النظرية التاريخ

الخدمة االجتماعية في ميدان  62/11ـ 62 1
 االسرة 

  التوجد 

مرحلة التكوين واالضطربات  4/11ـ6 6
 االسرية 

  

مرحلة االعفاء في حياة االسرة  11/11ـ9 3
 )الشيخوخة ( 

  

   الخدمات االجتماعية المدرسية  12/11ـ12 4

التكيف والتوافق مرحلة  65/11ـ66 5
  االجتماعي

  

   الدور االنشائي والوقائي والعالجي  6/16ـ31/11 2

   بعض المشكالت المدرسية  9/16ـ7 7

   الخدمة االجتماعية الطبية   12/16ـ14 2

   في المؤسسات الصحية  63/16ـ 61 9

   في ميدان التاهيل المهني  31/16ـ 62 11

الخدمة االجتماعية في المجال  2/1ـ4 11
 العمالي 

  

   التنظيم النقابي  11/1ـ7 16

   خدمة الفرد في المجال العمالي  61/1ـ12 13

دورهاكخدمة عمالية في التنمية  65/1 14
 االقتصادية واالجتماعية 

  

الخدمة االجتماعية في ميدان  67/1 15
 رعاية الشباب 

  

   مفهوم رعاية الشباب  31/1 12

 عطلة نصف السنة 

   اغراض رعاية الشباب  17/6ـ15 17

   مؤسسات وهيئات رعاية الشباب  64/6ـ66 12

   دور االخصائي في رعاية الشباب  3/3ـ1 19

الخدمة االجتماعية في ميدان  3/ 11ـ2 61
 االحداث الجانحين  

  

   مفهوم الحدث والحدث الجانح  17/3ـ15 61

   صور جناح االحداث  64/3ـ66 66

   اح االحداث عوامل جن 69/3 63

  االتجاهات واالنظمة الخدمية في  7/4ـ5 64

 بغداد معة:اسم الجا
 االداب اسم الكلية:
 علم االجتماع اسم القسم:

 /خدمة  الرابعة المرحلة:
ميادة احمد د. اسم المحاضر الثالثي:

 عبدالرحمن 
 مساعد استاذ اللقب العلمي:

 دكتوراه المؤهل العلمي:
 مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



 عالج الجانحين 

دور االخصائي االجتماعي في  14/4ـ16 65
 عالج الجنوح 

  

الخدمة االجتماعية في الميدان  19/4 62
 الريفي 

  

 مفهوم الخدمة االجتماعية الريفية  66/4 67
 

  

دور االخصائي االجتماعي في  62/4ـ62 62
 لميدان الريفي ا

  

   المخدرات  5/5ـ3 69

   عواملها واسبابها  16/5ـ11 31

   التصدع االسري  19/5ـ17 31

   التفكك االسري  62/5ـ64 36

  :ٍتوقيع العميد          :توقيع االستاذ


